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 ,םגרתל ,טילקהל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא

 טולקל וא רדשל ,עדימ רגאמב ןסחאל

 ינכמ ,יטפוא ,ינורטקלא יעצמא לכב וא ךרד לכב

 .הז רפסבש רמוחהמ אוהש קלח לכ רחא וא

 הז רפסב לולכה רמוחב אוהש גוס לכמ ירחסמ שומיש

 .ל״ומהמ בתכב תשרופמ תושרב אלא טלחהב רוסא

 158א 965-555-178-4 ב״תסמ

 :הפיטעו תיפרג הכירע ,דומיע ,בוציע

 עשוהי דוד

 :הספדהו תוחול ,בשחוממ ׳זטנומ

 מ״עב רואל

 לארשיב ספדנ



 שדקומ

 הבוהאה יתשאל

 הילטיא תלוגמ סברט תיבל הנבליס

 םיאנהו םיבוטה הישעמ תוכזב רשא

 .הלילו םמוי ונתיב־להוא לע ןנעה ןכש

 ומצע לא םצע תושביה תומצעה תעקבמ הטקיל

 .םהב החיפה חורו רוע םהילע התלעהו

 ונידליל

 לאינד ותשאו לאירזע־לאפר

 ,םהרבא־ריאי ,לאומש-דוד :םהינבו

 .סברט־לרפ תיבל ןויצ־םעונו רמת

 יחימע הלעבו היח ונתב

 .טדנב תיבל ןתנויו לחר ,הימחנ-רואיל :םהינבו

 ׳ה תולהת ורפסיו וכרובי םלוכ



 יתוחא לש

 היח
 1944 יאמב ץיוושואל העיגהשכ 11 תבכ התיהש

 .ץנג תיבל על׳הכלמ התרוה תב םע רחי אשיו וטיגמ

 ...ןהה תובהלב ופסנ ןהיתש

 תוריעצה יתויחא שולשל השענש סנה תא הירוהב רוכזנ

 ,איהה המחלמה תואלתמ ודרשש הסדהו הכלמ ,הקלא

 וכזו תוחפשמ ומיקה ,1947 תנשב י״אל תוליפעמכ ולע

 .י״אב תורודה תרשרש יכישממ םינב ינבו םינבל



 אובמ

 ,דרפנב יכ םא ,ונרבעו רוזיא ותואמ ונאב ינאו לרפ םייח

 תוילשא לכ ומת םהבש תומוקמל הכילוהש ךרדה תא

 תא יארקב יב הרדחש תושגרתהל רבסהה ןאכמ .םדאה

 לשב םייתעבש התע הרבג איהו .םינש ינפל ,ויתונורכז

 והז .ןחלושה לע ינפל חנומש "תובהלה לצב ,םיצעה לצב"

 ןוצר ךותמ םא-יכ שואי ךותמ אל בתכנש שגרמ ךמסמ

 .שואיה לע רבגתהל

 לכ הרואכל ?לרפ םייח לש ויתונורכזב דוחיה והמ

 "ינפל״ב םיחתפנ םלוכ .הזל הז םימוד םילוצינה-ירופיס

 הדרח-תקעזכ םיעמשנ םלוכו - ״ירחא״ב םימיתסמו

 .ךדיאמ המחנ-לוקכו ,דחא דצמ

 הלילע וליפאו ,ולשמ ןונגס ,ולשמ לרוג דחא לכל - לבא

 םירוזיאמ םיעבונ ויביכרמ לבא ,המוד ךילהתה .ולשמ

 ,תורישע וא תוינע תודלי תונשמ ,ןורכזב םינווגמו םינוש

 .תווקתמ וא תוליפתמ

 םלוע וב הלגי לרפ םייח לש ורפסב ןייעיש ארוקה

 הנב ריעצ רודש קיתע־שדח רחש םגו - עקשש

 .ויתנברקבו ויתומולחב

 .הלא תונורכז לע יבל קמועמ ץילממ ינא :תורחא םילימב

 .הל הצוחמו ץראב תובברל םכרד תא ואצמיש ינחוטב

 .רבחמל רתוי דועו הצלמהה לע ץילממל ודוי םלוכשו

 לזיו ילא





 המדקה

 רפכ תא ראתמה דחאה ;םיקלח ינשב רפס םכינפל הנה

 האושה ינפל ךנחתהו יח אוה ובש ,ףיש ,רבחמה לש ותדלוה

 ויתויוסנתהו ויתויוח תא ראתמה ינשהו ,היתוארומו

 םהב םינושה הדמשהה תונחמב וייחו םחה ותיבמ שוריגב

 בורב ה״בקהש דע ץמואב תודרשהה תמחלמ תא םחל

 הלעהו ושאר תויציצב זחא ,תפותה ןמ ותוא ליצה וידסח

 .תוחתפתהו םייח לש ךשמהל ,הלוצמה ןעמ ותוא

 הרוצע המישנב םיארוק ויקלח ינש לע רפסה תא

 םיטושפה םידוהיה לע םידמול .הבר תושגרתהבו

 ותא דחי ,רבחמה תויווח תא םייח ,הלאה םימימתהו

 תא ונארקב תועמדמ םיקנחנ ותא דחיו ולבס תא םילבוס

 וירבח ורבעו רבע אוהש המ לכ לש םייתמרדה םירואתה

 .םירוראה םיצאנה ידימ לבסל

 תפוקת ול התיה אלש רענכ ולש היארה תודח איה האלפנ

 לכ לע תורגבל רשיה רבע תודליה ןמ יכ ,ללכב תורגבתה

 םויל הגאדה לעו ףלוחה םויל תוירחאה לע ,ךכמ עמתשמה

 .תרחמה

 יטרפל ןורכיז ודיצלו גלפומ היאר רשוכב ךרבתה רבחמה

 ,ונורגב וזחאש תוערואמה .ליגר יתלב רופיס תלוכיו םיטרפ

 תא ולטלטו שרומרמ ידוהי לש לארשי-תיב לכ םע דחי

 םג םייחהו תוהזה ןדבוא ידכ דע - רבג תלטלט - םלוכ

 .םיהל-א םלצ תא דביא אלו ותייאר תא ושטשט אל ,דחי

 רתויב םידירחמו םישק םיעגר רפסב םיראותמ ,אברדא



 תא חצינ ,תוומה תא חצינ .לודג חצנמכ אצי םהמ ךא

 ומרת - הלימה ןבומ אולמב םדא־ןב ראשנו םירוסיה

 ךא ,תובישיב םידומילה ,ידוהיה תיבה תריוא תובר ךכל

 ואלילג םא ."ןכ יפ לע ףא" תשוחתו הובג לרומ לכל לעמ

 דועו רבחמה "עונת עונ - ןכ יפ לע ףא״ רמא יאלילג

 ףאו "היחנ היח - ןכ יפ לע ףא״ :ורמא והומכ םיבר

 .םחורבש הפיה בוטה לכ לע ,םדא ינב וראשנ

 תאצל וכז אל ,לאגיהל וכז אלש הלא לכ לע יווד ונבל

 ונצראב םיחטבמ ףוחל עיגהל וכז אלו ,םינשבכה תדוכלממ

 ,ןורחאה עגרה דע ךא ,ויה םה עשר תונברק .השודקה

 תיינופמיס׳ תאז ילוא .םייחב תוצרלו תווקל וכישמה

 דע "ונגנ" םדא ינבש רתויב תיתועמשמה ׳הקיאוריהה

 ,וכישמה :תורודל האווצ וריאשהו ,המימשה הרעסב ולץש

 ...תויחל וכישמה

 ץחלב דומעל זועו תכ רבחמל ןתי ה״בקהש ןוצר יהי

 םיאבה תורודל ריאשהל ולעופב ךישמהלו תונורכיזה

 שונא יבצמש הוקת ךותמ ,ונילע רבעש המ לכ תא ונירחא

 המשנ רשא לכ תלחנ אלו ,ונתלחנ רתוי ויהי אל הלאכ

 .ופאב

 דנר בקעי ׳פורפ

 ךוניחב לארשי סופ ןתח



 רבד חתפ

 םותב .הירגנוה-הירטסוא תכלממל ותעשב ךייתשהש לודג זוחמ אוה שורומרמ

 רבע לובגה .הינמור ןיבל היכ׳צ ןיב זוחמה קלוח הנושארה םלועה תמחלמ

 ויה הירפכו הניטשובו טסוח ,שטעט תורייעה .עניפטאלס-טגיס ,הסיטה רהנב
 ▼ • ן , • ▼ : ׳

 ,םיוולנה םירפכהו עשראב ,אשיוו ,טגיס ינשה קלחה וליאו היכ׳צל םיכייש

 .ינמורה ןוטלשה לא ורבע

 לש םהיתוגספ .זוחמה לש וחטש תיברמ תא ופיקה םיהובגה םיטפרקה ירה

 ,םהילבוי תיימה לוק עומשל תלוכיו םיקחרמל ורקדזה סורטייפהו פולסירפה

 ,ועבנ אפרמ-תונייעמ ,םש וחמצ םיתובע תורעי .םיבר תורהנ וניזה רשא

 תוליסמו םישיבכה .חותיפל וכיח עבט תורצוא ראשו בהזו תשוחנ תורכמ

 ילודיג תא וחפיט ,םייוגו םידוהי ,הייסולכואה .םייתלצעב וחתפתה לזרבה

 רוקמ ויה תורעיה .םינגדו סרית ,תוריפ יעטמ ,רקבו ןאצ ילודיג רקיעבו ,הדשה

 ,הסיט תורהנה ךרד וחלשנו ותרכנ ,זוגאו ןולא ,קוב ,רושא ,ןרוא יצע .הסנרפ

 םינקוזמ םידוהי .תולודגה תורסנמל םשמו ,תבכרה תונחת לא ץויעשהו עזיאה

 תולבוימ םידיב םיצעה תורשא תא וטישה חורב תורדבתמ תויציצ םירוטע

 .תידיסח תובהלתהבו

 תודהי לש ןוירוטסיהה ,דלאוונירג הדוהי לאיתוקי ׳ר בתוכ ךכ ,תרוסמה יפ לע

 .שורומרמל ועיגהו ט״תו ח״ת תורזגב ו640-ב ןילופמ םידוהי וטלמנ ,שורומרמ

 הארנכ .תוידוהי תוחפשמ 50־כ זוחמב ומשרנ ןהה תורזגה רחאל תורוד ינשכ

 .הב ועקתשהו שורומרמל ועיגה היצילג ידוהימ םיברש

 ודחוא ,ינמורהו יכ׳צה ,םיקלחה ינשו שורומרמ תא הירגנוה השבכ 1940 תנשב

 ףלא האמכ .םיינמרגה םיקנטה ועיגה 1944 סרמב .םירגנוהה ןוטלש תחת בוש

 לירפאב .האושה תשרב ודכלנ ,תוליהק עבראו םישש האמב ,שורומרמ ידוהי

 םע תובכרה וליחתה יאמ שדוח תיצחממו ,תואטגה ומקוה הנש התוא לש

 .ץיוושוא איה אלה ,תיפוסה הנחתל רוטיקה אלמב טועשל רקבה תונורק



 רסוח לש הלא םיעגרב םתקעז לוק עימשנו רפסנש היה םיכלוהה לש םנוצר

 םה־םה ,ףיש רפכה ינב לש םתומו םהייח ,םהיתויומד רואית .םינפ רתסהו עשי

 .ופרשנש ןיליווגה לש ריוואב תוחרופה תויתואה

 שודק בוח .ןורכיזה תא והכי ,לופרעהו שוטשטה ,החכשה חור אמש ששחה רבוג

 אלה ,ונברקב םייח ןיידעש רשעמה ןמ רשעמה ,האושה ידירש תיראש לע לטומ

 תולעהל לדתשהל .חוכשל אל .קותשל אל .רפסל .רבדל - הייארה ידע םה

 םא יכ ,תודרשיהה סנו תונחמה ייונע תא קר אל ,תודעלו תואל בתכה לע

 םרטב הליהקה ייח - םישודקה לש םתרובגו םהייח תוחרוא תא םג ראתל

 .תונערופה

 םידוהי הלא ויה ןכש ,הרוזפה תודלותב דחוימ היה שורמרמ ידוהי ץוביק

 ונבו תורעי ואריב ,םינבא ולקיס ,םהידי ומב םיירפכה םהיתב תא ומיקהש

 םג ויהש םימכח-ידימלת םהיניב .םיססות הדובעו דומיל יזכרמו תוליהק

 םיאשורומרמה .םיאנבו םירחוס ,תוניגה תיישעתל ,םירובד לודיגל םיחמומ

 םירכיא םהיניב ויה ,םיחפנו םירלדנס ,הכאלמ ילעבכ םהיפכ עיגימ וסנרפתה

 .םייוגה םהינכש םע תופתושב םהינתסובו םהיתודש תא ודביעש

 יננה ומיחרו וליחדב .רקוח וא ןוירוטסיה תויהל רמייתמ וניא הלא תורוש בתוכ

 ראשנו ינורכיזב רייטצנש יפכ ןטק דחא רפכ לש וייח חרוא ראתלו רפסל אב

 .תורענהו תודליה ליגמ יחומב טורח

 .ןוטלשה יזכרממ קוחר ,תחדינ הניפב תויחל שורומרמ ידוהי לש םלזמ לזמתנ

 וריתוה אל םיטפרקה ירהב םיחדינה םירפכב םיענצומהו םישקה םהייח

 דקומה לא ולבוהש םינושארה ויה םה .הקיטילופב קסעתהל ןמזו חוכ םהל

 תוכורב תוחפשמה ילעב םיאלקחהו םירכיאה ,םה אקווד .הקד הממד ךותמ

 לש אקנפשוגב ץיוושואל וחלשנ ,םייפכ-עיגימ וסנרפתה םלוכש ,םידליה

 .ןמכייא טפשמ לש םילוקוטורפה יפל ררבתה ךכ ."םייביטקודורפ-אל"

 תפש לעו תורעי יתאפב הנומא תונומרא םיקה אוהה אלפומה ץוביקה

 תומוקמ ,םירתסנ םיקמעב םיליבש שבכו תודש לקיס ,תורעי תרכ .תורהנה

 תא םידוהיה וריאה םירפכה לש תוליפאה תואטמסב .םדא לגר הכרד אל םהב

 םרטב ארמג ודמלו םיליהת ורמא ןרטיעו טפנ תויששע רואל ,הלילה תכשח

 תכאלמב וקסעו תורשכה יחיגשמ םיעורה תוכוסב ובשי ץיקב .הדובעל םתאצ



 הערמל ךלה יוגה ןאצה העורש ןמזבו ,הדרואהו הזנירבה תיישעתו הבילחה

 .ונוק םע הדשב חושל הנפו ,ןיליפתו תילטב ידוהיה העורה ףטעתה

 בוריע .ןגמה תמוח התיה ,יוגהו ידוהיה תורצח ןיב הדירפהש םירצנה רדג

 ,ןילוח - רדגל רבעמו ,דומילו השירח ,היישעו הרות - הז דצמ .בוברע אלל

 .הייתשו הלילז ,העירזו השירח

 תיבל הז ,תורוד ירודמ לולסה ליבשב הנפ דחא לכ .םירורב ויה םימוחתה

 םויל הייפיצו הנכה יוגה רכיאה לצא ויה השעמה ימי תשש .דיצל הזו שרדמה

 השעמה ימי ויה ידוהיה לצא .תדכ הייתשהו םיחותפ חזרמה יתב וב ,ןושאר

 .הכלמה ינפ לבקל "הלבגה ימי תשש" ןיעמ ,תבשה םויל הנכה

 םיעולק .עבט יבהואו המדא ידבוע ,םתנומאב םימימת ,םיטושפ םידוהי הלא ויה

 דיל תיב .םתודהיב םיטלובו םידחוימ תאז לכבו ,םייוגה םהינכש ןיב םירוזשו

 ףתושמ ןונכת .םיפתושמ ןאצ ירדע ,הדש דיל הדש ,רצחב תלבוג רצח ,תיב

 המרח תמחלמ ,תרוצבו תונופטש לשב תופתושמ תורצ ,הדשו ןליא ילודיג לש

 חרקה תריבשו חמקה תונחט תקזחא ,סריתה תודש לע םיטשופה םיברועב

 ויה הלא לכ - הנחטה ילגלג תא עיני םרזהש ידכ ףרוחב םיאופקה תורהנב

 ,ולכאמב ,ושובלמב ידוהיה הנוש היה תאז לכבו .יוגה ונכשלו ידוהיל םיפתושמ

 ימי ,תותבשה ,םיגחה ,םיידוסהו םיסומכה ויגרעב ,תימינפה ותושיב רקיעבו

 םעט ונתנ ,ויעוגעגב םירישה רישו וילבה לבהב תלהק .םינמזה ןיבו הריפסה

 .השעמה ימיל דחוימ

 ילילב וצנצנש םיבכוכה ,גלש ידברמב םיסוכמה תודשה ,ביבאב םיצעה בולבל

 ינצינו םיגלשה תרשפה םע םיפצושה תורהנה ,םיאופקהו םיכוראה ףרוחה

 תננרלו העירזה יכבל ,היישעל ףחדה תא ונתנש םה ,םידרדרווה םוכרכה

 היה רקוב תונפל .תימינפ תובהלתה ,םיטושפה םידוהיב ,םהב התיה .ריצקה

 תא חרומ היה דימו ,הרפה תא בולחלו םייחה ילעב תא ליכאהל םק ידוהיה

 .הווקמב לובטל ץרו ,טפורמה וליעמ תא טשופ ,ןרטעב ויפגמ

 ביצי היה ,שעמ ררוחמו בקונמ ןולא ץע תורוק לע ןעשנש ירפכה תסנכה תיב

 ירטועמ ץעה יפערב ,בהזומה חפה גגב הססונתהש היסנכ התואמ רתוי ןתיאו

 תקירח .םילודגה תשוחנה ינומעפבו תותתוסמה דוסיה ינבאב ,םיפוליגה

 הכסנ ,ידוהיה חפנה ידי השעמ ,םידולחה ןהיריצ לע שרדמה תיב תותלד

 .החטיבו ןגמ תמוח ,קיתע רצבמ לש ןוחטיב



 לעו ןוונמה ינועה לע ,ביאכמהו קיחצמה לע ׳םכילע־םולש׳ ידוהי הלא ויה אל

 תואמזוגהו רועיכה לע ׳םירפס רכומ ילדנמ׳ ידוהי אל ;השעמה ייחמ תושילתה

 אל ;ינש דצמ תושלח יכומ םילבסו דחא דצמ םיסינטסיא אל ;םהימומב

 יכרבא אל ;םהילגרל םודה םיפופכ םיינעו גנוע ינשודמ חרזמה לתוכב םירישע

 .ןאכמ םיטייחו םירלדנס לש תוילושו ןאכמ םימכח ידימלתו ישמ

 .התיה תחא השקמ - םהבש םיירפכה רקיעבו - שורומרמ ידוהי תליהק

 ,רטוטרמסה ,ינוונחה ,םיחופתה רחוס ,טחושה ,דמלמה ,ןאצה העור ,חפנה

 םלוכל - םיחתפה לע רזחמהו הליפתה ילעב ,םיצעה בטוח ,ברה ,הלגעה לעב

 .ץרא ךרדו הרות לש ףתושמ שרוש היה

 םירובד לדיג טחושה .אברו ייבא תויווהב קרפ ועדיו תובישיב ודמל םיבר

 תריכמל םילדגמ ויהש דחוימ ןז)"הרוגנא" תובנרא רמצ תזיזגל החמומ היהו

 היה רגנהו םיליהת יקרפ הפ לע םזמז רטוטרמסה ,(הסנרפל תפסותכ ןרמצ

 םיארונ םימי לש םיטויפ רמזמו רש היה ס׳נורהא דוד ׳ר .תוינשמ תרבחב רבח

 רועש דמיל ינוונחה רזייל ׳ר ,סריתה יחלק ףוסיא ידכ ךותו הטיחה ריצק תעשב

 יצע) ׳רעטפאלק-יצע" עקבל הנפתמ היה ,לסוי-המלש ׳ר ,דמלמהו ,ארמגב

 .תכרצנ הנמלאל (בקועמ רטמ יפל ורכמנש הקסה

 תפר ,קרי ןג ,ירפ יצע תפקומ התיה ץעמ התקבה .םהירפכב ויה םישרשומ

 םימ הקפיס רצחבש םימה ראב :עפשב ויה םימ .םיזווא רדעו תולוגנרת ,הנטק

 תורעיב .תבשל םיגד קפסמ היה רפכה תא הצוחה רהנהו ,לושיבלו היתשל

 ןיבש םיקחרמה ."ףוגה תואירב" היה רשועה רקיע .הינבו הקסה יצע ותרכ

 תא ולשיח הלא לכ - םימשגהו םיגלשה ,הנשה תונוע יפוליח ,הדשהו תיבה

 ויה ,תונבל הינודנלו ,הלענהלו שובלל ,דומיל רכשל תוימוימויה תוגאדה .ףוגה

 .תודפהו הלואגה תעש תנמוזמ טק טעמ דוע וליאכ קצומ ןוחטיבב תוולמ

 ולטנ העשת ,םלועל ודריש תוינע לש ןיבק הרשעמ יכ היה לבוקמו עודי

 ,ןובאיתו תואירב לש םיבקב רוזאה ךרבתנ ,קלחמה ידסחב .שורומרמ ידוהי

 חורה תא ודדוע ,םיכזה םימל ,ירפה יצעל ,עבטל הברקה .הווקתו החמש לש

 .םימודמדה תועשב

 ץווכמה חצמה ,םיטמקה תושורח םינפה :יאשורמרמה שיאל ויה םינפ יתש

 תוריאמה םינפהו ,אסיג דחמ תוימוימויה תוגאדה לשב ,תובצעה םייניעהו

 הרבג תבשה תמשנ .אסיג ךדיאמ ולמעב הכרב האורו וקלחב חמשה שיא לש



 תורמל םינשב תואמ הליהקה לש המויק תא ריבסמה רבד ,לוחה תמשנ לע

 תולכיה" לש הריווא הלאה םירפכה לע התרשה תבשה .םישקה םיאנתה

 ."םיפוסיכד

 םיסוסה תא לתפל למעש ,הדלפו לזרב ירירשב דיוגמהו חייופמה ,חפנה הילא

 .העיז ילגא ףטונ ולוכ הווקמהמ ץרשכ השדח הרוצ שבל ,עובשה תומי לכב

 .השעמה ימי לש ןילוחה לכמ לטרעתה ,ושאר לע למיירטשהו ופוגל ןטפקהשכ

 היתונפדש - תטשוקמ הכוסב ותבישי תעשב והיתתמ ןורהא ׳רל המדי ימ

 גגה תחת שבוימה ןתלתה ,תיבה תפצר לע םיפיזש חירו םידגואמ סרית יחלק

 .ןתיול לש ורוע תכוסלו ךרובמ לובילו םשגל הגרעה תועשב - ןרוגה לש

 ,תיששעב טפנה תולכ דעו רחשה תולעמ תודורטה אתבסהו םאה לש ןייפוי

 ,תבש לש סיבשה תא ושבחשכ רכינ היה ,תופחי ץיקה תומי בור תוכלהמ ויהש

 תועמדב תוגזמתמ תובהלהו םיצנצנמ תורנה .םיחצחוצמה זילפה יטומפ לומ

 .תוגאדו םינש תושורח םינפה יטמק תא ,ןתולב ירחא םג ,ונדיעש הליפתה

 הפצרה ,ןמשמ וקירבה ץעה תותלד :תבשו גח יברעב הרוצ ופילחה םיתבה םג

 וצצנ ,המוקר הפמב תוסוכמה תולחה די-לע ,ןחלושה לעו ,הנויקינב הקהב

 ןחלושה די לע וריאה זונג רוא וציפהש םינפה .החפשמה ינב רפסמכ תבש תורנ

 תויושע ויה םימעפלש ,תועולקה תולחהו תנלמועמ הרוחצ הפמב ךורעה

 הילעו תבשה תלמשב תיבה תרקע .(הפונמ אל הטיח חמק)"לעמ-עוועזאר״מ

 ותיא .תסנכה תיבמ תיבה לעב אובל םיכחמ ,הביבס ףטה ,םוקר ןבל רניס

 םסק הטמבכ .הכלמה תבש תאו ותוא םיוולמ ,תבשהו םולשה יכאלמ וסנכנ

 .עובשה תומי לכ לש ןויבאה ךלמה רובע הכולמ ןומראל התקבה הכפה

 הנותח .םתחמש םג ךכ ,ללכה תגאד היה רפכה יכרצנ לש םייתעש םשכ

 ילבו ,גח שבל רפכה לכ .םיברוקמו םינתוחמ ושיגרהו גח ושבל םלוכ - רפכב

 .םויה תווצמכ הלכו ןתח חמשל ואב ,וילאמ ןבומה רבדכ ,הנמזה

 ועדי םיאבגהו להקה שאר .םיישעמ הליהק ירדס ויה רתויב תוחדינה תוליהקב

 ול רוזעל רשפא המבו קוקז אוה המל ,דחאו דחא לכ לש יתימאה ובצמ תא

 ,דומיל רכש םלשל תורשפא ןיא ימלו תבש לש תורנלו תולחל קוקז ימ :וכמתלו

 .רתסב ןתמ ךירצ ימו היסהרפב ןוזמ יכרצמ חולשל רשפא ימל

 וא הליהקה שאר לא םיתבה ילעבמ דחא ףרטצמ היה תבשב יעיבר םוימ

 .םיכרצנל שורדה תא ףוסאל תיבל תיבמ םיכלוה ויה דחיבו ,טחושה לא



 הלא .תלוכיה ילעב לכל םינופ ויה ,תוכיוחמ םייניעבו תוריאמ םינפב ,תונידעב

 ןמוש וא םישבי תורפ ,תוינטק ,חמק ואיצוה םסיכב היוצמ התיה אל הטורפהש

 ךותמו ,הקדצ תווצמ לש החמש ךותמ השענ לכה .םיחילשל ורסמו ,םיזווא

 םידליל רפכה לכ גאד ,ל״ר הנמלאתנש השיא .ךרצנה לש ורעצב תופתתשה

 יבא לש וחולש אוה וליאכ שיגרה דחא לכ .רבד םהל רסחי אלש םימותיה

 םאו .דומילה־רכשב רקיעב ,הווצמב ףתתשהל הצרו תונמלאה ןיידו םימותיה

 תופוסו םשג תורעס ,ןישיב ןיערמו תולחמ ,תונופטש - ונילע אל ןוסא הרק

 .לקהלו רוזעל ידכ םיינתומ הסנישו הליהקה לכ הסייגתה - גלש

 בלח ינקנק האיצומ ע׳צהנח ותשא התיה ס׳לשנא-לאירזע ׳ר לש הרטזוזגה לע

 .התיבה איבמו חקול ,אב היה ךירצד לכו ןיפכד לכו תנמשו

 םידוהיה וסחדנ לירפאבו ,הירגנוהל םינמרגה םיסגלקה וסנכנ 1944 סרמב

 לע ורקענ ךכ ,םישרושה ןיבש המדאה ישוג םע דחי רקענה רעיכ .תואטגב

 .םתיערמ ןאצו םהינבר ,םהיקדרדו םהידמלמ ,םהיסנרפ

 ,ןהה תויומדה רכז תא תולעהל לגוסמה דחא לכ לע תלטומ השודק הבוח

 .ןרכזל המשנ רנ קילדהלו ,ןהירופיס תולעהל

 ריעב םתסנרפו םלזמ תא ושפיח ,םיאשורומרמה םיירפכה םידוהיהמ םיבר

 םילבסכו םינולגעב ,םהיתוכילה תוטשפבו םתוינומלאב ויח םש .טגיס

 םיצעה שורשרל ,החפשמל ,רפכבש עבטל ועגעגתה םש .תוקונית ידמלמכו

 .הלגנמ לש הפמרה לא ד״שת תנשב ועיגה דחי םלוכ .תולילב םיבלכה תחיבנלו

 רורצב רורצ םינורחאה םהיעגרב םלבס .םיבוטה םהישעמ תרשרש הקספנ םש

 תוליהק עבראו םישש האמכ לש רובצה םרפא לע רבקה ןויצ .םייחב םיראשנה

 .םימחר אלמו ...םקונו אנק לא ינפל םשו־די אוה שורומרמבש
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 :תודלי ןורכז
 ףישב ילש ןושארה ברעה

 .ףיש ןטקה רפכל ריעה אשיומ רוגל ונאבשכ יתייה עברא ןבכ .1929 התיה הנשה

 .רפכ ייחל הנושארל יתעדוותנ ןאכ

 ומכ ,ץע תורוקמ יונב לודג ירפכ תיב היה ,יבא םא ל׳הרש אתבס לש תיבה

 ץעה תורוק וראשנ ץוח יפלכ וליאו ,דיוסמו חיוטמ םינפבמ .רפכה יתב בור

 יתראית ינוימדב .םילג לש ריקל יניעב וכפה םילוגעה ץעה ילוב .ןתיירב עבטכ

 תיבה גג .םיירפכה םיתבה תוריקכ ,ףוס םי תעירקב םימה ודמע ךכ שממש יל

 תוגדרמב ונילע םיידי-תבחר רצחמ .(שידייב "סיצינארד")ץע־יפער הסוכמ היה

 .רודזורפל םשמו ,הרוקמ הרטזוזגל ץע

 ןהילעו תוקיתעו תולודג ץע תוטימ ובו לודג רדחל הליבוה תינמיה תלדה

 תוכימשב תוסוכמ ויה תוטימה .זווא תוצונ םיאלוממ תותסכו םירכ לש תומרע

 דמע עצמאב .םיעבצ ללשב תונושמ תויח ירויצ תומוקר ,תומדמדא הנתוכ

 וביבסמ .םיבוסמה רפסמ יפל ולידגהל היה רשפאש הלבט־בחר ןולא ץע ןחלוש

 תוטירשלו ןחלושה תא וצרחש םיקדסל .תנעשמ םע םילודג תואסכ ודמע

 .ואולמו םלוע םש יתיליג דימתו ךכ רחא יתעדוותה וילעש

 תניפב .לושיבל ןכומ דמע ןשעה תבוראל רבוחמ הקוצי הדלפמ לושיב רונת

 עובשה עצמאל םחל תייפאל שמישש ,םינבל יונב רונת עול ץיצה ,ןופצב ,רדחה

 תייפאל רונתה תא םיקיסמ ויה רקוב תונפל ישש םוי לכ .שדוק תבשל תולחו

 תינוריעה ימאש תוכאלמה תחא ,ןמוא תכאלמ התיה םיצעה תרעבה .תולחה

 .ןרטש תיבל ל׳הרש אתבסה ,התומחמ הדמל

 הבהלב םירעובה םישבי םיצעב רונתה תא קיסהל הלדתשה תיב־תלעב לכ

 םיצעה ץופינ .תבשה תולחל תופיה תושחול םילחג םיריאשמו הלודג

 ונא .תיבה תא אלימ תולחהו םחלה לש דחוימה חירהו םיענה םוחה ,םירעובה

 הרש אתבסה .םיצעה תריעב ירחא בוקעלו םדקומ ררועתהל ונבהא םידליה
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 תפצר לע תונידעה הילגרב הפפוט ,ןכ ינפל םינש הרשע שמחכ הנמלאתנש

 .רפכב םלקאתהל אמאל הרזעו ,ץעה

 ונבהא .םחלה תייפא רחאל רונתב שובייל תוריפ תוניכמ םישנה ויה ץיקב

 ,הניכמ התיה אתבסש (שידייב "סעטנושטילפ עניאלאמ") סריתה יניפות תא

 םותב דימ וניתשש ףצקומהו ירטה בלחה תאו תיתיבה הנבלה הניבגה תא

 .אלפנו שדח היה לכה .הבילחה

 דבכ הסכמ םע זגרא ןימ ,"עפאנק״ה ,הטימ-לספס דמע יחרזמה לתוכב

 ,רחא ריק לע .ךרוצה תעשב הטימל ךפה םגו ,םידגב ןוסחאל ,הבישיל שמישש

 ןוסחאל שמישש ,םיקלח המכמ בכרומ ןורא ןעשנ ,רצחל הנופה ןולחה דיל

 .הכונחה תורנ םיקילדמ ונייה וילעו זיז םש היה .תובגמו תופמ ,םילכ ,םירפס

 ."תונחה" ונארק דחא רדחל .םילודג םירדח ינשל תותלד יתש וחתפנ הז רדחמ

 תומי לכ .הכוסה היה ינשה רדחה .חזרמ תיבו תונח אתבסה םש הלהינ ותעשב

 לגלג ידי לע גגהמ קלח ונומירה תוכוס ינפלו ,תוקריו תוריפ םש ונסחא הנשה

 .םיימשה תפיכ תחת ךכסה תא םישל ידכ ,(שידייב "קאלש״ה)דחוימ

 .םירוהה לש הנישה רדח היה תיבה לש ינשה ףגאב

 ,ןרטש תיבל לרפ ל׳הרש אתבסה :תושפנ הנומש אתבס תיבב ונייה לכה־ךסב

 ,הקלא ייתויחאו ,לארשי־םייח רוכבה ינא ,לחר-עצנירפש ימא ,באז-לאומש יבא

 .הסדה-ידוהו היח ,הכלמ

 לכ .תיבה תיילע - ״ם׳עדיוב״ה היה אתבסה תיבב רתויב ךשומה םוקמה

 תינמרגב םינשי םיזוח םע םיזגראו םיקש םש ויה .ול הוושי אל ׳ריפוא בהז"

 דיה בתכ .הירגנוה-הירטסוא ימימ ,רפכה יבחרב תומדא תיינק לע תירגנוהבו

 וססונתה םיזוחה לע .רוחשה וידב ןיידע קיהבה ,שגדומהו לסלוסמה יפרגילקה

 תורוש וקבדוה דומעה תיתחתבו ,םירתכב םירוטע םירסיקו םיכלמ לש תויומד

 .םינושמו םינוש םילוב לש

 םיאלמ םיעבוכ .םלועה ןמ ורבעש תונידמ לש ףסכ םע תויקש םש ויה

 ,יתטטיחש לככ .תשוחנמו לקינמ םינוש םילדגו םיכרע ילעב ףילרעציירק"

 םע םיזגרא םהיניב ,םינושמו םינוש םילכ םש ויה .םישדח תורצוא יתאצמ

 םיפיזשו םיסגא - יתאצמ אתבס לש ןומטמה תא םג .חספל םירשכ םילכ

 .הנשה עצמאב םג ןדע ןג םעט םמעטש ,חספ דובכל םישבוימ
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 קפד בלש לכבו ,היילעה חתפל דע הפצרהמ םלוסה יבלש לע ספטל יתבהא

 יקדס ךרד .םינטק םירבכע ומכ תוקירח םיעימשמו םיזז ויה םיבלשה יכ יבל

 .םירורדהו תוינונסה ינק לא עיגהל יתלוכי םיפערה

 יצע תורושו תוקריה ,סריתה תקלח ,לודגה ןגה תא יתיאר הנישה רדח ןולחמ

 תולגל החמומ יתייהו הרפה ןושל לש הפוטילל יתלגרתה .םיפיזשהו םיחופתה

 תודלות תא יתעמש .תפרה די לעש ןרוגה ךותב תוליטמה לש םיציבה ינק תא

 לע תרפסמ התיה אתבס .ןגה תסינכל הדומצ התיה ותנולמש שירדוק בלכה

 :םיידוהיה םיגהנמב ותואיקב לעו ,שירדוק לש "ותונעדי" לע רקיעבו ויללעמ

 לע דמענ ,תלדה לא ץר ,ןחלושה תחתמש וצברמ םק היה ןוזמה תכרב ינפל

 ךרבל ןיא ןידה יפ לע יכ ,תאצל ידכ תלדה תידי תא חתופו תוירוחאה וילגר

 ותוא שרגלו וב טועבל וגהנ תיבה ינב .ןחלושה דיל האמט היחשכ ןוזמה תכרב

 הגהנה״ה תא ומצעל לגיס ןמזה ךשמב ."םינורחא־םימ" תליטנב דימ הצוחה

 "הכז" ךכו .תלדה רבעל חרבו םק ,"םינורחא םימ" ולטנש עגרבו ,"היוארה

 היה יכ ,המשנ לוגלגכ ותוא וריכזיש ,הבוט הבישב ותורגפתה ירחא שירדוק

 ...האמט היח ינידב יקב

 יתיאר אלש םירזומ םירבד רפכב יתיאר .ץיקה ףוסב רפכה לא ריעהמ ונעגה

 לע .ףלוקמ סרית לש הלודג המרע התיה לודגה רדחה עצמאב .ריעה אשיוב

 לצהו שולק היה רואה .(למשח היה אל רפכב) טפנ תיששע התלתנ הרקתה

 ובבותסה םישנא .םלענהמו ןירותסמהמ וב היה .תיששעה תודונת םע עעונתה

 הרזחו לולה לא האצי ,סנפ החקל אתבס .םיקלוד תורנ וא חור יסנפ םהידיבשכ

 הרפה תא םיבלוח ךיא תוארל תפרל התיא ונאצי .תותיבחל תוירט םיציב םע

 אתבסהשכ ,חפותה ןבלה ףצקה ךותל זתינ קיקד בלח םרזו ,ץעמ "עצינוד״ה ךותל

 תא םיקשמ ךיא ונלכתסה .ונידיב הרפה תא ונפטיל .הרפה יניטע תא תתפול

 .תרגודה תחת םיציבהמ ועקבש םיחורפאב ונעגנ .דלונ התע הזש ךרה לגעה

 ,"עגילאמאמ־ןאקוט״ה סריתה תסיידב ןדע ןג םעט ,דחוימ םעט היה .אלפנ היה

 .תכתומ עזנירב תניבגב תנגוטמו היירט תנמשב תברועמ

 הרואל לוכאל ונבשיו םיסוס ינשל המותר הלגעב ונעגהשכ ,ןושארה ברעב

 ותנתוחו ותשא ,הדניה ע׳בובהו הכלמ-עטלא וסנכנ ,טפנה תיששע לש שולקה

 הכרבב ע׳בובה ונתוא הכרב הביבח תוינלוקב .רלדנסה אנח וננכש לש

 תואירבו הבהא" :רמולכ ,"...טסעג יד ןייז ןלאז טנוזעג ןוא בעיל טימ":תלבוקמה
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 איה דועו .יממ תעדל ילב תיהמיא המח הקישנ יתלבק ."םיחרואהמ ורסחי אל

 ,רשב תאירב השיא ,לסוי-המלש יבר דמלמה תשא ,ע׳ילופ הסנכנ ,תקשנמ

 הבהא"אתבסל הלחיא איה םג .היפ תויוזב רתסומ ךויחו תינרקס ךא תינקתש

 דמלמה הלעבש יל החיטבהו ייתויחא תאו יתוא הפטיל ,"...םיחרואל תואירבו

 ךויחב רלדנסה אנת םג סנכנ םייתניב ...םשה-הצרי־םא הרות הברה יתוא דמלי

 אוה .ודיב םקועמה ושיטפו םירלדנס קבדו תפז ימתכב קירבמ רניס רוגח ,בחר

 ונקז ףוטיל ךות םינכשה םיחרואב ןנובתה םג בגא ךרדו ,ותשאל אורקל אב

 ותיא דחי .םייפגמלו םיילענל םיבוט תוחוקל דועל הויק יאדו .ורושייו לדלודמה

 דיב ותוא החקל ,הכלמ-עטלא ,ומא .שיובמהו קנופמה םינוקזה ןב ל׳דוד םג אב

 ,ץמוא יתרזא .׳דדחל דחי וכלתשכ ךלש רבחה היהי ל׳דוד" :ינפב ותוא הגיצהו

 בישהשכ "?ל׳דוד התא ,יל רומא" :ותוא יתלאש ךשוחבו ,הצוחה ותוא יתכשמ

 ."םירבח היהנ" ול יתרמאו ידי תא ול יתטשוה ,ססוהמ "ןכ"

 ,םשגו רופכ ,גלשו הפוס ,ףרוח תוליל הברה .םיער תבהאב יתרשקנ ל׳דוד לא

 דחי ונדעצשכ ונרבע ,םירוכיש םייוג תרישו םיבער םיבלכ תללי לש תוליל

 קילחנ אלש ,ריאהל ףרוחה תולילב חורה סנפ תא ונקזחה .תיבה לא ׳דדח״המ

 רהנה לעמ רצה ןורשג)"עקטאלק״המ לופינ אלש םיידי ונתפל ץיקבו ,חרקה לע

 תורעיהו םירהה לא םיכלוה ונייה םינמזה ןיב תשפוחב .רהנה ךותל (שידייב

 .הנביל יזוגאו לטפ ,תוינמכוא טקלל

 ,שיתל זע ןיב ןיחבהל הדמל ,ריע תב התיהש תורמל ,הכרבל הנורכיז ימא

 ףטלל הבהא ,םיליתשה תא רוקעל ילבמ תוקריה תוגורע תא שכנל התנהנ

 ןימל ירפכה תיבה ךפה ,תוכורבה הידיב .דחפ ילב התוא בולחלו הרפה תא

 תיבה יפוקשמ תא וליפא החצחצ .הבר הבהאב הלפיט רבד לכב .ינוימד ןומרא

 לש םירישיה םהיגהנממו םיטושפה םילכהמ הלעפתה .ןגה יליבש תא החפיטו

 היה ישש םוי .החישלו הצעל חותפ דימת היה תיבה .םייוגו םידוהי ,םיירפכה

 הקירבהו החצחצ תשוחנה יטומפ תא .תבשה תארקל הנכהו החמש לש םוי

 גחהו תבשה ןחלוש .היבא תיבמ האיבהש ףסכה יטומפ די לע םתוא הדימעהו

 .םימיה תעבש רואב ןירקהו ןרק

 םיפיזשה יפנע שחר תא הבהא .ירפה ןג יליבשב לייטל המק התיה רחש םע

 ,םינושה תורפה תא תפסואו תכלהמ התיה היתועבצא הצק לע .םיחופתהו

 לטה ילגא תא הפטיל תונידעה היתועבצאב .אשדה ידברמ לע הלילב ורשנש
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 םייניעה תא ונחקפשכ םידליה ונל התיה תדחוימ העתפה .ירפה תא וביטרהש

 .רב יחרפ רורצ ןכותבש הידי עגמ תא ונשגרהו הלילה תנש ירחא

 בורב ופוליקו סריתה ףוסיא :דחוימה ירפכה יווההמ תולעפתה האלמ התיה

 הרודמ לע דחוימ דודב לידיבופה לושיב תארקל םיפיזשה תנכה ,םיפתתשמ

 ,םילכה תרשכהו תיבה ןויקינ ,חספה תארקל תוצמה תייפא ,הלילה לכ תרעוב

 הארמ ,םייוגהו םידוהיה ןיבש הבוטה תונכשה ,םירכל תופיצו תופמ תמיקר

 ירחא ףצושה רהנה ,ביבאב םתחירפו םיצעה בולבלו ףרוחב קהובה גלשה

 לש הריהמה התורעתהמ םה ףא ולעפתה םייוגה ונינכש .םיגלשה תרשפה

 .ויתוכילהבו רפכה ייחב אמא

 די לע ירפכה ןימלעה תיבב ןמטיהל ימא התכז האושה ינפל םינש שמחכ

 .ל׳הרש אתבסה

 ,יבא לש ובס .ףיש רפכה דילי היה ,לרפ לארשי־םייח ןב באז-לאומש ,יבא

 תרוסמה יפל .גלפומ ןקז ותויהב ,תפצל ,לארשי־ץראל הלע ,לשנא-רשא

 ,עבראו האמ ליג דע יח ,םיבוהז לש ןוגה רורצ ותיא חקל ,החפשמב תחוורה

 תאו ,לארשי־םייח ,יבס תא :םינב השולש ריאשה ףיש רפכב .תפצב ,םש ןמטנו

 .לאירזעו דוד-לאומש ,ויחא ינש

 טלחוהו ,בלב םישוחיממ לבס ,לארשי־םייח ,יבס .ו 7 ןב ותויהב םתייתה יבא

 אוה .החמומ רוספורפ לצא קדביהל ,הניו ,הכלממה לש הריבה ריעל עסיש

 ןשקע היה .וילא הוולתי אל ותיב ינבמ שיאש ךכב םשל ותעיסנ תא הנתה

 .ומצעב חטובו ,דימא ,רעוס גזמ לעב ירפכ ,ףיקתו

 תחאו בקעי רוכבה ונב .הניול תבכרב םשמו ,הלגעב עסנ טגיס ריעה דע

 אלל והואצמ אפורה לש הנתמהה רדחב .ותעידי אלל ,וירחא ועסנ תונבה

 הניוב םש .בוהאה ורפכמ קוחר ,רטפנ (1916)ו״ערת זומתב ב״יב .םייח חור

 תא החפשמ בורק הליג ןכמ רחאל הנש םינומשכ .לארשי רבקל והואיבה

 נ״פ" :םילמה תוטורח ןיידע הבצמה לע .הניו לש ןשיה ןימלעה-תיבב רבקה

 קסע וימי לכ ...םינש ד״מ ןב ...ףישמ לרעפ (לשנא-רשא) א״א ןב לארשי םייח

 ."...םינויבאל ןתנ ומחלמ ...הרותב

 ל׳הרש יתבס .חזרמה תיבו תונחה ,תודשה ,תיבה לועל סנכנ ,באז-לאומש ,יבא

 ליעפ ,הליהקה ייחב הרועמ היה אבא .תונב עבראו םינב ינשב תלפוטמ הרתונ

 דיליכ .בוט גזמו רומוה שוח לעב ,ארוק-לעב ,םכח דימלת .תוירבה לע לבוקמו
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 ,וב ץעוויהל םיאב ויה םייוגה ונינכש .רוזאב איגו ליבש לכ ריכה ,שרשומ רפכ

 .הלחנו הדש תולובג לע םיחוכיוו םיכוסכס וינפב חוטשלו

 ימא הרטפנ ןכמ רחאל םינש שולשכ .1935-ב הרטפנ הרש אתבס

 אוה .רפכב זא היה אל יבא .התומב םינש ששו םישולש תב ,לחר-עצנירפש

 השימח ונרתונ .התיבה להבוהו ,ןגערסאסב יטרפ דמלמכ הפוקת התואב דבע

 תויחא עברא דועו ,(הווצמ-רבה רחאל םיישדוח) 13 ןבכ רוכבה ינא :םידלי

 .רשע םינש דעו עברא ליגמ

 לא אפורה תדוקפב להבוהו הלח יבא :ינשה רבשה ונשאר לע תחנ 1939 ץיקב

 אוה .וילוחב ודעסלו ול רוזעל ,ותיא עסנ ןקזה ונדוד .םילוחה-תיבל ,טגיס ריעה

 .ערעטמירטסב הבישיב יתויהב יל עדונ הלחמה רבד .וקרב ר׳ד ידי-לע חתונ

 עוסנל ינממ שקיב ,לכה ורמאש םיבוצע םינפבו ,יל ארק ונתחפשמ בורק

 .טגיסל

 אוה .חותינ רחאלש םיכובסמ לבס הארנכ .יווד שרע לע יבא תא יתאצמ

 רזח ?"םינטקה םימותיה םע היהי המ".גאדומ דואמו ,בואכ ,רוויח ,שולח היה

 םיגפוס ויפדו ,םיליהתה רפס תא קיזחמ ,ודי לע בשי ,לאירזע ,ןקזה ודוד .לאשו

 .ללוגה םתסנ .טגיס לש ןימלעה תיבב הייולהה הכרענ תרחמל .תועמדה תא

 תא האיבה ונינפ תעבה .םיבוצעו םיפופש רפכה לא ונרזח ינאו דודה

 .םחה ןקה קרפתה "העבש״ה רמגב .הרושבה

 יתוחאו ינא :ץיוושוא לש תפותה איג לא דרפנב ונעגה ךכ-רחא םינש שמחכ

 תיוולב עראמ-איאב לש וטגה םע הקלא יתוחא ,טשערימוגארד וטגמ הכלמ

 תחפשמ םע ,12 תבכ היח יתוחאו ,ץנג יכדרמ הלעבו הכלמ יתדוד תחפשמ

 הסדה הנטקה תוחאה .אשיוו וטגמ ץנג לרב הלעבו הקבר יתדוד ,יבא תוחא

 .הלצינ ךכו ,הינמורב ,לובגל רבעמ הראשנ
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 רדחה

 קפס אלל היה רפכב דלי לכ לע דחוימה ידוהיה ומתוח תא עיבטה רשא דסומה

 ימ - ותוא וראית תורודה לכ ירפוס רשא ׳רדייס״ יתוא ,״הרות דומלת״ה

 ימו בואכ ןורכיזב ימ ,ךויחב ימו םעזב ימ ,םילבוח לקמב ימו שונא טרחב

 .םיקפרתמ םיעוגעגב

 .ףטה יפב "יבר״ה ,דמלמה היה ,עברא ליגמ דליה לקתנ הב תפומה תומד

 הליב ׳רדח״ב .רצויה דיב רמוחכ וידיב היה דליהו ,רדקהו רייצה היה אוה

 תא קחיש ׳רדח״ב .הלילהמ קלח ףא ףרוחבו ץיקב םויה תועש בור תא דליה

 םלח וב .םכח דימלתכ ודיתע לע בשח םשו ,ולש םינושארה תודליה יקחשמ

 .ויתונוגי היבו ויתוחמש הינימ .ץיקהב ויתומולח תא

 תועמד תא ליזה וילעו ,םאה םוחל עגעגתה דמלמה לש דנדנתמה לספסה לע

 וינפל ץפקשכ "תולג״ה תאו ׳רכנ״ה תא שיגרה רבכ עברא ליגב .הנממ הדירפה

 .רורחסבו לובלבב תויפוסהו תוטושפה תויתואה רעי לכ

 ןאכ .ךותיהה רוכו ןחובה ןבא ,םירוהה לש הווקתהו הוואגה רוקמ היה רדחה

 ול רשא דליב ןיחבה רשא הז היה דמלמה :םיאבה םיבלשל הצפקמה התיה

 ."םותס-שאר" :שידייב רוגשה יוטיבכ וא ,"טלוקו חותפ בוט שאר"

 ףסוי-המלש יברה לש ורדח :הז תא הז ומילשהש ,ףישב ויה "םירדח" ינש

 הלא םידמלמ ינש .סקו ס׳נורהא השמ יברה לש ,םילודגה לש רדחהו ,׳ץיבוא

 תודסומ ויה םה .תואפבו ןקזב תורטועמו םינפ תורודה ,תומישרמ תויומד ויה

 תא וכירדהו ולדיג ,ולמע ,וחרט םינשב תורשע .םמצע תוכזבו םמצע ינפב

 .רפכה ידליבש םירגובמה תאו םיריעצה

 טפנ תויששע רואל ,םיצירחה שורח ,לודגה ןחלושה ביבס ונבשי ףרוחב

 רקוב תונפל שמחב וליחתה םידומילה .בר םוח ץיפה קסומה חאה .תורנ וא

 ויה .יללכה רפסה-תיבב םידומילה ובלתשה עצמאבו ,ברעה דע וכשמנו
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 הטישה יצע לש שורשרבו ףטלמה םוחב ,ץיקב .לכואלו הליפתל תוקספה

 הפב ונבשקהו ונבשי ,ץעה יפער לע קפדתמה םשגב ,ןבדבודהו חופתה ,ןרואהו

 אלל תעדו רסומ ,המכחו הרות רפכה ידליב וציברהו ולמע םידמלמה .רועפ

 .דועיי לש תוחילש ךותמ ,תואל

 שמח-עברא ליגב ךרה דליה תא לביק לסוי־המלש יברה :תיעבט התיה הקולחה

 ולצאו ,ס׳נרהא השמ יברה לא רענה רבע ונממו ,ארמגה דומילל האיה ליגל דע

 .הבישיב דומיל לש תולשבל עיגהש דע דמל

 יברהש עגרב .רדגומו עובק היה אל הבישיב דומילה תליחתל דעוימה ליגה

 :קומעהו טקשה דורצה ולוקב תולחוימה םילמה תא עימשהו ,עבק השמ

 ,תדחוימ תובישח דליה-רענה שח ,"...רתוי ילצא תושעל המ דימלתל ול ןיא"

 לש הפיחדל הכחמהו ףועל םייפנכ חימצמה ךר חורפא ותואכ שיגרהל לחהו

 .רשואמה םכויח תא וריתסה אל םילמעהו םידורטה םירוהה .רופיצ-אמא

 "ןמז״ל הבישיה לא ותוא וויל רבכ םנוימדבו ליג תועמד וצנצנ םהיניעב

 .בורקה (םידומילה תנש תיצחמ)

 ליג דע םג ,"הבישו הנקז" דע לסוי-המלש יברה לצא וראשנש םידימלת ויה

 לועל סנכיהל ץרחנ םלרוגש ,"הווקת ילב" הלא ויה בור יפ לע .הרשע שמח

 .ץרא ךרד לועב ךושמלו ,הדובעהו הסנרפה

 האירקה רמולכ "ירבע״ה תיינקהל לסוי-המלש יברל ול התיה תדחוימ הטיש

 ונקז .תיניצר םינפ תשראב לבקמ היה עבראה ןב "טישכת״ה תא .שדוקה ןושלב

 ,םילתלת־םילתלת תורדוסמו תולזרוקמ ויתואפ ,ךושמו קרוסמ היה תובעה

 הליבוהש ,םאה .םינפה תלבקל ןמוזמו ןכומ ולוכ לכו ,ופא לע תרגסמב ויפקשמ

 יתמו רבד לופיי ךיא תוארל ןיעה תיווזמ הציצמ התיה ,ןושארה םויב ךרה תא

 םייחלהו תומעוז וליאכ םייניעה ,ךויח עילבמ היה דמלמה .יכבב דליה ץורפי

 ורמש ויטבמ וליאו ינסרוד רשנכ םירקדזמ ויה םיתובעה ויניע יסיר .תוכייחמ

 .יכבב ץורפי אלש ךרה לע

 ,תויקנע תויתואב ספדומה "ת״יב־ף״לא״ה חול תא איצומ היה טאל-טאל

 תובבר לעב ךאלמה ותואכ ןטבמו ,תונושמ תויחכ הרוצ תולודגו תפזכ תורוחש

 םרט לש דער ,תוכרה םייתפשה דערב ןיחבה יברהש עגרב .הדגאבש םייניעה

 תא איצומ ,עיגרמו יהבא ףוטיל ופטלמו ויכרב לע דליה תא חקול היה - יכב

 הוורה םאה םע םיטבמ ףילחמ ,חולה לא ותוא דימצמ ,הוחמה - "לטייט״ה
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 תא ליחתמ הבעה ולוקב יברהו ,דמעמהמ תטנפוהמ הלוכ ,דליהמ חור-תחנ

 דע הפרמ וניא יברהו ."ףללאא .ףלא רומאו ןאכ טבה ,ונ" :ןושארה רועישה

 .יכב לש ץרפ ילב היופר "ףלא" םר לוקב איצומ דליהש

 תא ותווחמב שרח בושו בוש ,שגרתה אלו ףייעתה אל לסוי-המלש יברה

 טעמכ ,ךרה רענה ,ןנד ׳דוחב״-הש דע ,ת״יב־ף״לאה לש תורוחשה תורושה

 :תויתואה רואיתב ליחתהו ,הפרה אל יברה .ויסנכמב וימימ תא ליטהש

 ,גלש לש הלחזמל המוד ת״יבה .הדבכ ןבא הבג לע תבחוס הנכסמה ף ׳לאה

 לע היולת הראשנו ןזרגב לגרה תא הל ךתח לודג יוגש חסיפל המוד ל״מיגהו

 לש הרעצ בורמו אוה ורעצ בורמ תועמדב ץורפל דמע דליהשכו ...המילב

 חול לע םינוש םיעבצב חרי תויומד תוירכוס ולפנ זא וא - העוצפה ל״מיגה

 עגרל קיספה יברה .רוחשה חולה תא תוקיתמ לש הטעמב וסיכו ת״יב־ף״לאה

 דימלתה ביבס לגעמב םתוא רדסמ ,םיקדרדה תא ףסוא היה ,ותנשמ תא

 וילע ריטממ ׳ה ךאלמ .דומלל בהוא רשא דליל השעיי הככ" :זירכמו ליחתמה

 ."...םיימשה ןמ תוירכוס

 לדח" הז עגרמ יכ ,דליה תא ריאשהלו התיבה תכלל םאה לע דקופ היה זאו

 ."...היהי לודגל ןטקה הזו ,קונית רדס

 הבוהצ תיכוכזב הסוכמ ,חוטש-לצב יומד יחצנה ונועש בצוה חולה די לע
 ׳ ▼ ▼

 ובו ,תוימור תורפס חול חנומ היה תיכוכזל תחתמ .קיתע ףלקכ םינש בורמ

 עדי אל רדחה ידלימ שיא ,ומצע יברה דבלמ .תועשה לע הארמה דחא גוחמ

 .הנוכנה העשה תדיח תא חנעפל

 דומלל תונבה וליחתה ללכ ךרדב .תונב םג ודמל לסוי-המלש יברה לש ורדחב

 הליפתה רודיסב רקיעב ,הביתכו האירק דומלל וחילצהשכו ,רשע-עשת ליגב

 .שדוקה ידומיל קוח תא ומייס ,"הנארו-הנאצ״בו
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 :תוצובק יפל דמלמה יברה ול רדיס וידימלת תא

 .ת״יב־ף״לא תצובק - םיליחתמה םינטקה

 רמא דימלתה :(שידייב "סרעגאזרעטנוא״ה) "םישחולה" - הינש הצובק

 םילשהל ךירצ היה דליהו "ף"לא ץמק"ול שחול היה ומצע יברה וא ,שחלב

 הרבהה תא םישחול ויה ,תורבה דומיל לש הגרדל ועיגהשכ ."א" - םר לוקב

 ,י״שרו שמוחה ינב - תישילש הצובק .הרבהה לכ תא םר לוקב םימייסמו

 תויגוסו ,"ישפנ-יכרב״ו תובא יקרפ ,תולק תוינשמ ידמול - הלודגה הצובקהו

 וארקנ הנורחאה הצובקה .׳דיקפמה" וא "תואיצמ ולא" בור יפ לע ,ארמגב

 תעמשה תעב ,םינטקה םיטוטאזה יניעב םתרקוי הלדג המו ."םילודגה" םתס

 ."...רועישל םילודגה" :האירקה

 תא תננשמ הינשה הצובקה התיה ,תחא הצובק דמיל יברהשכ ללכ ךרדב

 יברהמ תושר שקבל דלי סנכנ היה םעפ ידמ .ברץ ןוגינבו םר לוקב הידומיל

 שומיש תיבל םיכרצ)"םינטק" וא "םילודג" :םכסומ היהו ,םיכרצ תושעל תכלל

 ןונישה תא קיספהל השרמ יברה היה ןוצר תעשב .(םיילגר ימ תלטה םתס וא

 .קחשל םתס תאצלו

 ,םינטקלו םילודגל דומיל רמוח תא וויה עובשה תשרפו הליפתה רודיס

 םירפס ושמיש תעדה תבחרהל תפסותכ .ותסיפתו ותלוכי תדימ יפל דלי-דלי

 ןוגכ תימראב תוליפת ,רודיסה ןמ םירחבנ םיקרפ ,ךורע ןחלוש רוציק :ןוגכ

 .םיגחה ירוזחמ ךותמ םירחבנ םיקרפו "אנווגכ"

 עובשה תשרפ תא יברה יפמ ודמל ,האירקה תגרדל ועיגה םרטש םיקדרדה םג

 :ןוגכ תורזומ תולאשב םינטקל םיקיצמ ויה םייחלה יטבוצ .רוציקב הנכות תאו

 דוגינב "חלג"וארק רמוכל)ל"׳חלג׳ה היה אמשו ?יוג וא ידוהי ,'תודלות׳ הז ימ"

 .(ןקוזמ דימת היהש ברל
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 ישימח םויב .יעיבר םוי דע השרפה לכ תא דמלל יברה לדתשמ היה ללכ ךרדב

 ןחבמה היה םיירהצה ירחאו ,אתורבחב וא אתווצב רמוחה תא םיננשמ ויה

 םוי דע הכרא לבקמ היה יוארכ ןניש אלו ןיכה אלש ימ .(שידייב ׳דעהראפ")

 .רקובב ישש

 תולחה חיר "החמש-ברע" לש םוי היה ,תבשל בורק היהש ,ישימחה םוי

 היה ןחבמה ירחא .ריוואב אשינ רבכ תבש לש םידחוימה םילכאמהו תוירטה

 םוי .הרות האלמ סרכ לש עבוש תשגרהבו תעד תוחיחזב דימלתה בבותסמ

 דיכ ,יברה .ל״זח תודגאב םיעולקו םירוזש ארקמ ירופיס לש םוי היה ישימח

 וליאכ םיעוריאה תא ראתמו ולשמ םייומיד ףיסומ היה ,וילע הבוטה ןוימדה

 .םויה וא לומתא ורק

 לא קבדנ היה חרקהו רפכה יליבש תא הסכמ היה גלשהשכ ,ףרוחה ימיב

 היה יברהו ןחלושה ביבס םיפפוטצמ ונייה ,ברעו יתש ירויצב תונולחה תויכוכז

 תודגאהו עובשה תשרפב תוערואמה רואית ךות ויפ לבהב חרקה תא סיממ

 לש ירופיסה ונורשכ .עובשב ישימחה םוי תחמש תא רכוז ינא .הילא תוולנה

 הטונ התיה שמשהש ירחא .אישב זא ויה ,תוערואמה רואית תלוכיו ,יברה

 ןחלושה תא ונוניכה ,יעובשה ןחבמה לש בלה תקעומ הפלחש ירחאו ברעמל

 םיכז םימ ילד ואיבה וניניבש םיזירזה .עובשה תשרפ רופיס תארקל םילספסהו

 תשא .קבאה תא םידבכמו רדחה תפצר לע םיפלזמ ויהו ,רצחבש ראבה ךותמ

 תצברהל הפתוש תויהל ידכ םידרזה אטאטמ תא הטישומ התיה ,הלופ ,יברה

 .הרותהו קבאה

 .תורטפהה תאו תוליגמה תא םג םידמול ויה עובשה תשרפל ףסונב

 לע .המדאה לש םחה העגממ םינהנו םיפחי ללכ ךרדב םיכלהמ ונייה ץיקב

 תויהל םילדתשמ ,ומוקמ לא דלי דלי םיעסופ ונייה םיילגרה תועבצא תונוהב

 לע תובשייתמ ויה תוטעמה תונבה .הלמ דבאל אל ידכ יברה לא םיבורק

 .םיירוחאה םילספסה

 "לצב״ה ןועש תא איצוה ,ויפקשמ תא בגינ ,ןוילעה וליעמ תא דירוה יברה

 םושנל אל ונלדתשה .סה ךלשוהו - הווחמה תא חקל ,זילפה תרשרש לעב

 ויה וינפ .יברה ינפ לאו הבוהצה "ןטק-תילט״ה לא תואושנ ויה םייניעה .לוקב

 ןהככ ונילע המוד היה העש התואו ,שמוחה תא חתפ אוה .תוריאמו תועוגר

 .םינפלו ינפל ריטקהל סנכנה לודג
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 ,וכרדכ אלש םייהבא םיטבמב םידימלתה תא ףטיל ,םידדצל ץיצה יברה

 תא איצוהו ותייזח ירותפכ תא חתפ ,עובשה תומי לכ לש ןדפקה דמלמה ךרד

 לע ולפתשה תויציצה םע תופנכה עברא .ינמיה ןוילעה סיכהמ קבטה תספוק

 .הרות רפס לש ליווגה ןוגב ויכרב

 חוחינ חיר ןיעמ ונשגרה ונחנא וליאו ,םיבובזה תא תכשומ התיה ברה תעיז

 תא םירשבמ ויה ,תקפואמה המישנהו םיבובזה םוזמז .םיקיתע םירפס לש

 ויריחנ ךותל ורידחהו תמשובמ יקיבט לש ץוצמק איצוה יברה .רופיסה תליחת

 .אבו שמשממ רופיסהש ונעדי ןושארה שוטיעה ירחא .ומיחרו וליחדב םילודגה

 וינבו בקעי .םישרדמהו רשיה רפס ךותמ םילשמב ץבושמ היה השרפה ןכות

 :ול ועידוהשכ ןקזה בקעי לע ונמחיר .םיישממו םירכומ ,םיבורק תויהל וכפה

 ...דוסה תא ול תולגל וניצרש טעמכ ,"ףסוי ףרוט ףורט"

 םירפאו השנמ לש םהיפורגא תא רצעמה תעשב שיגרה ןבוארשכ ונכייח

 תיב לש ףורגא יבגב שיגרמ ינא ,םירקי םיחא :ויחא לא שדוקה ןושלב רמאו

 .("...םייה םער ןופ ןטסיופ יד ליפ ךיא ,ךעלרעדורב") ...אבא

 :בקעי אבס לש ונולח תחת תנגנמה רשא תב חרש לש הרוניכ תא ונעמש

 דחוימ ןוגינב טפשמה תא הולמ היה יברהו ,"...יח ףסוי ידוד ,יח ףסוי ידוד"

 .(שידייב "טבעל ףסוי רעטעפ רעד ,טבעל ףסוי רעטעפ רעד")

 .ונוימד לש רצויה דיב רמוח ןימכ יברה יפב היה ונותאו םעלב לע רופיסה

 לש ורומח תא ונמצעל ונראית ,םירומח וניאר אלו םיסוס ונרכהש םידליה ונא

 רסומ ירבד עמשש סוס ,רפכהמ הלגעה לעב יליסאי לש הזר ןוסוס ותואכ םעלב

 .אשיוול ךרדב "לעוויקשטוב" רהה תיילעב ואשמ תא בוחסל השקתהשכ

 .ישישה םויל םיבורק ונייה רופיסה תייווחל ףסונב יכ ,ישימחה ימי תא ונבהא

 ימעט ונדמל תירחש תליפת ירחא רתויב רצק היה תבש ברע לש דומילה רדס

 "הרדסה תא ריבעהל" הזל ונארק .תואקספ וא םיקוספ המכ לע ונרזחו ארקמה

 תיבב הבוחה ידומיל תועש רמג ירחא ,רקובה תועשב .("הרדס יד ןייז ריבעמ")

 וא ,ףרוחב אופקה רהנה לע קילחהל ,הלהצב התיבה םיצר ונייה ,ייוגה רפסה

 .ץיקב תבשל םיגד גודל

 ןיעמ םג היה אוה ,יברה לש וקוסיע רקיע התיהש הרות תצברהל ףסונב

 לודג ןעדי היה דמלמה .הקודבו הסונמ האופרלו הבוט הצעל "יברעמ-לתוכ"

 .ןורגו שאר ,םייניש יבאכ ,םידלי לש ןטב באכ :ןוגכ םישוחמ ינימ לכב הסונמו
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 היה ךרוצה תעב .ףרוחב םיינזוא יבאכ דגנ םילזונ חקורו ןש רקוע היה תולקב

 תוניגנמ רבחמ היה - ״ןגנמ-לעב״ םג היהו ,די תנוכמב תורעש רפסמ םג

 ׳ר לצא תישילש הדועסב הריציה תא רש היה ללכ־ךרדב .תבש לש תורימזל

 .תבש תדיטשפ וא םיאלוממ םיגד תליכא תעשב ,ס׳לשנא לאירזע

 לוסיחל דואמ ךומס ,שטערימוגארד וטגב םיאולכ ונייהשכ ,1944 ד״שת רייאב

 תא תוארל יתעזעדזה .םיתבה דחא ףתרמ ךותל ןטק ןולח ךרד יתצצה ,וטגה

 םתודידב ,םרעצ אולמב עילופ ותשאו לסוי-המלש יברה ,רקיה ידמלמ

 .ההד הכימשב הסוכמ שק תמרע םתחתמ ,הפצרה לע ובשי םהינש .םתובילעו

 דיחיה ונב .ןקזה תזיזג תפרח תא ריתסהל ידכ תחפטמב תופוטע ויה יברה ינפ

 ולעוה ןכמ רחאל םיימוי .ולרוג לע והשמ עדונש ילב ונממ קחורמ היה לרעב

 הפמרה לע םה םג ודמע םישתומו םיבערומ .רקבה תונורק לא ותשאו אוה

 ולאגנ םש ,ץיוושוא לש "תוחלקמ״ה ךותל קחדיהל וכיחו ד״שת רייא ו״כב

 ...םהירוסיימ



4 

 השמ יבד 1?ש רדחה

 ההובג הגרדמל לסוי־המלש ׳ר דמלמה לש רדחהמ םידימלתה ולע ,רומאכ

 .ס׳נורהא השמ יבר לש ורדח לא ,רתוי

 .םירוחב לאכ היה השמ יבר לש סחיהו ,םידימלתל תואמצע רתוי התיה ןאכ

 לעב ללכל עיגהו ,המולפה תוצונ לעב חורפא ללכמ אציש ,רענה שיגרה ןאכ

 .ףועמו םייפנכ

 םילתלת - ןבלה ונקז .םינפ תרדה לעבו ,ןוסח ,הובג שיא היה השמ יבר

 ויניע .םירמוקמו םילתלותמ ,רמצ יזיגכ ויניע יסירו ,ףצק ילגכ םירוחצ

 ךדיאמו דחא דצמ םעונו ךור לש טבמ היה וטבמ .םילודג םידקשכ תוכראומ

 ,לוחה תומיב הליפתה תעשב וא החוראה תעשב .תוניצרו הדפקה הארה אסיג

 םע דומילה תעשב וליאו ,רמטאס ידיסח חסונ הלוגע תעבגמ שובח היה

 יסיר עקר לע הקיהבמ לבא ,שומיש בורמ היוהד ,הרוחש הקלומרי - וידימלת

 ולוק תורמל .םיבוטה וינפ תא ורטיע תואיפהו ןקזה ,םפשה .םיריהבה ויניע

 הבעהו קומעה ולוק ןכש ,םיארונ־םימי יפסומל עובק ןזח שמיש ,דימת דורצה

 .שפנה ימינל דע רדוח היה ,םיעוגעגו םינונחת אלמה

 וצ ונרובע היה ויפ אצומ לכ .וידימלת לע המוצע העפשה התיה השמ יברל

 ישנא תויהל םניכהל שיש ,םירגובה וידימלת לא הרומכ התיה ותגהנה .שודק

 יקב היה .הרותה תצברהל רזע ילכ ול השמיש ונושל תונינש .םיקסעו השעמ

 דמילו "אבר-ארפס" היה ןכ ומכ .םינושה םיטויפבו תימראה הפשב ,ך״נתב

 .בתכב העבהו טויפה תורפס ונתוא

 ידכ םידימלתל ביתכמ היהש םיוסמ ןכות ,שידייב "עסירג")ולש ךעלזירג״ה

 ,(תורגיא תביתכבו המת הביתכב ודמלתי ךכו םימעפ המכו המכ ותוא וקיתעיש

 :ןוגכ ,םינוש םייח יחטשמ םיחוקלו בחר ףועמב םינייטצמ ויהו ,רבד םשל ויה
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 לש תוישעמ ירופיסמו ,םיל רבעמ רחסמ יקסע ,תודש תריכח ,תומהבב רחסמ

 .םהיתובר לע םידיסח

 שק תדווזמ ,ז״עלב "םעדיוב״ה ,תיבה תיילעמ דירומ היה םירופה גח ינפל

 ,(׳ליפש םירופ׳׳) םירופ תוזחמ ,םירוביח תורשע :׳לודגה רצוא״ה הבו ,הנטק

 לכ לש םידחוימה םהיתונורשכ תא ריכה אוה .ותורחב ימיב השמ יבר רביחש

 אובבו םירופ ינקחשכ ונמאתיש ידכ םידיקפתה תא קליח הז יפלו ,וידימלת

 תוגוז-תוגוז "םישפוחמ" וכלישכ ,םויה קוחכ ,רפכה ישנא תא וחמשי םויה

 .בל יבוטו םיחמש ,םיזילע תונמה יחולשמ תא איבהל

 שדוקה ידומילל ףסונ .ברע דע רקובמ שודג היה השמ יבר לצא םויה רדס

 לצא ונדמלש ןובשחה תולועפ עבראל ךשמהכ ,הסדנהו ןובשח םג דמלמ היה

 .ןושארה דמלמה

 תליפת רחאל םיברעב םג םידמול ויה המורת תשרפ דעו הרש ייח תשרפמ

 ונייה ףרוחה ישדוחב .ןיפרפ תורנ רואלו טפנ תויששע רואל בירעמו החנמ

 .רדחה עצמאב בצינש רונתה םוח תא ריבגהל ידכ תיבהמ םיצע םיאיבמ

 תחא עבצא תונב תופפכ םללכבו ,םימח םידגב תוניכמ ויה תותבסהו תוהמאה

 םישבכ רועמ הוורפ עבוכו ,קלוד חור סנפ ללכ ףרוחה דויצ .רמצמ תוגורס

 לזרב דוח םע הבע לקמ םהידיב וזחא רדחה ידימלת .זעה רוקה ינפמ הנגה

 .רופכבו גלשב קילחהל אלשו ,םיטטושמ םיבלכ ינפמ ןנוגתהל ידכ והצקב

 וסנרפתהש םימכח ידימלת םיתב ילעב דוע ויה ,םירכזנה םידמלמה ינש דבלמ

 .תודמלממ

 ,הסנרפהו םיתעה קוצב .רפכל ץוחמ הליהקב דמיל ,יכדרמ ,השמ יבר לש ונב

 לש וינב םג .הכורא אל הפוקת ןעגערסאסב יטרפ דמלמכ ל״ז יבא םג שמיש

 תיב לש תוקונית ודמיל ,תובישיב םילודג םידימתמ ויהש ,דירפ סדהו דוד-השמ

 .תיבה תסנרפב וכמתו ןבר

 לש םיגחה ירחאמ :םינמז ינשל הקלחנ םידמלמה לש םתדובע תפוקת

 ויה אל .לולא יצח דע חספ ירחאמו ,רדא יצח דעו ןוושתמ - ירשת תפוקת

 םייתסה אלו שמשה תחירזב ליחתה אל ומוי .דמלמל תובוצקו תועובק תועש

 לוחה ימיב .ם״במרה תרדגהכ ,וחוכ לכב לומעל לדתשה דמלמה .התעיקשב

 ונמז היה ,לכואו הליפתל תוקספה םע ,ברעב הנומש דעו רקוב תונפל שמחמ

 ,הרותה תאירק תעשבו הליפתה תעשב ,תבשב םג .רסומו הרות תצברהל שדוק



 ו 9 *׳, השמ יבר לש רדחה

 ירחא תבשב .םידימלתה לע ןיע חוקפל הבוח יברה שיגרה ,"וכרב״בו "השודק״ב

 ,ףרוחב "ישפנ יכרב" אתווצב רמול ,העשל וידימלת תא ףסוא היה םיירהצ

 .ץיקב תובא יקרפ דומללו

 תוכזש ,הלודג הווצמ םג םעוצקמב וארו םינמחר ינב םינמחר ויה םידמלמה

 ידלי תא םניחב דמלל ךרוצה לעו רכשה טועימ לע לקה הז .הב היולת םיברה

 .םיינעה
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 לש הבר היה קינלזיק השמ ׳ר ברה .עילוואזיר זוחממ קלח הוויה ףיש רפכה

 .דועו עזיטאב ,ףיש ,עילוואזיר םירפכה ויה ותורמ תחת .׳לילגהו עילוואזיר"

 תולאש ,הרות ןיד יניינע לכב .מ״ק ינשכ היה ףישל עילוואזירמ קחרמה

 קשי ויפ לע .ברה יפ תא לואשל לגרב םיכלוה ויה ,הצע םתס וא ,רתיהו רוסיא

 ךורעל ידכ ונילא אב ,םשד ארתאד ארמ ,ברה היה הנשב םיימעפ־םעפ .רבד לכ

 םמצעל וארו ותוא ובביח רפכה ידוהי .ותיערמ רדע תא דוקפלו ןיסומינ רוקיב

 המח די ול טישוהל ואב תבש ישובלמבו דובכ תאריב .וינפב עיפוהל לודג דובכ

 םינויבאהו הכאלמה ילעב ,תודשה ילעבו םיתבה ילעב .יבבל "םכילע־םולש״ב

 ,תסנכה-תיבב םיפסאתמ ,הזה םלועה ילבה תא םיבזוע ויה להקה ינפ לכו

 .רסומ תפטהו הרות ירבד - השרדה תא ועמש ,הרוצע המישנב ,הפ ירועפו

 ,העורהמ הצורמ היה ןאצה .לודג היה קופיסה ,טעומ היה ורכשש תורמל

 הלוגעה תמתוחה .אובל רכשה ףוסו ,שדוק לש תוחילש תונברב האר העורהו

 לילגהו עילוואזיר ק״קד קינלעזיק אקלעמש לאומש ב׳רהב השמ ׳ר ברה ד״בא"

 .דובכ תאריו תוכמס התרשה ,"ו״צי

 יקב ,המוק הבג ,ראות הפי שיא היה לילגהו עילוואזיר לש ןורחאה הבר

 היה ותיבו ,הרותה רואמב וריאה וינפ .טעומב קפתסהש תודימ לעבו תודיסחב

 םשמו ,טשערימיגארד וטגל ותחפשמ םע שרוג אוה .הלילו םמוי החוורל חותפ

 .ד״שת רייאב הליהקה םע דקומה לע הלע .ץיוושואל
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 תסנכה-תיב

 לצאש םשכ .תסנכה-תיב ומשש ןיינבה ילב שורומרמב בושי ראתל רשפא יא

 תסנכה-תיב ןיינב ,ןיינבה ךכ ,םירופיכה םוי אוה ,העידיה א״הב ,"םויה" ל״זח

 ישנא ושגפנ ןאכ .תוליעפהו םייחה זכרמ ,הרייעה וא רפכה לש ורובט היה

 םוקמה הז .הטמ יפלכו הלעמ יפלכ םהיתושקבו םהיתונעט תא וחטשו רפכה

 שריש (עובקה הבישיה םוקמ)"טאטש״ה .וימעב לעב ,תיב ןב דחא לכ שיגרה וב

 .םויה למעמ וטלפמו ורצבמ היה ,ויתובא תובאמ

 לעו ושעש המ לע ודוותהו םהיתותילטב םיפוטע הליהקה ינב ודמע ןאכ

 .שר ינפב עוש רכינ היה אל ןיליפתו תילט ירוטע .בלה רוהרהב ואטחש המ

 םחיש ךופשל ,הליפתל רפכה יבשות םירבגה לכ טעמכ םיאב ויה םויב םיימעפ

 תושדחה .הביסב וניינעתהו וגב םירבד שיש ועדי ,רדענ יכ שיא .אתווצב

 ובברעתנ ,רפכה ינקז יפבש תונשיהו ,זוחמה ריעמ ורזחש םינולגעה םע ועיגהש

 יכרצו םייחה יכרצ ,אבה םלועה תוכילהו הזה םלועה תוכילה ,"ולשבתנ״ו

 .תסנכה־תיבב וכתחנ - םיתמה

 תירב :תונוששה לכ .תויתליהקה תולועפה לכל דעוו תיב היה הז םוקמ

 .ורצחבו תסנכה תיבב השענ לכה - הפוחה ,ןתח לש הילע ,הווצמ־רב ,הלימ

 אב ןאכל .ומלועל תכלל ותעש עיגהב דחא לכ דרפנ תסנכה תיבמ - לידבהלו

 (גגה תיילעל רבעמל ןטק שפשפ) "שילאפ״ה תיילע לא ספיט ,שמשה לקנעי

 תיבל היוולהה האצי ןאכמו ,הרהטהו הרובקה ילכ ,תמה תטימ תא דירוהל

 .ןימלעה

 יפלכ תועצקוהמ ,ץוח יפלכ תולוגע ץע תורוק יושע היה ףישב תסנכה-תיב

 ושמיש ץעה ילובו ,תורעי םיפקומ.ויה םירפכה בור .טיטב תוחיוטמו םינפ

 רצחה .("סעצינארד") ץע יפער יושע היה גגה .רפכה יתב רתיל םג ןיינב רמוח

 קקזנש ימ .היה אל שומיש-תיב .םיבחר םירסנ היושע רדג תפקומ התיה
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 ס׳דוד לאומש רתלא ׳ר לש אסכה תיב לא סנכנו רצה שיבכה תא רבע ,ויבקנל

 .וילאמ ןבומה רבדכ ולש דובכה תיבב שמתשהו

 תוכורא ןולא ץע תוגרדמ עבש-שש וילא וליבוהו ,הבגומ היה תסנכה-תיב

 תיבח הדמע לאמש דצב ."שילאפ״ה ידצ ינשמ ויה ןרוא ץע תותלד יתש .תורצו

 םלוא לא תלדה החתפנ ןימי דצבו ,הליפתה ינפל םיידי תליטנל םימ האלמ

 הרובקה ילכ ןוסחאל תסנכה תיב לש גגה-תיילע השמיש ,רומאכ .תסנכה-תיב

 .םיעורקה םירפסהו "תומש״ה תזינגל םוקמ התויהל ףסונב

 ידומעו םילספס לש תורוש־תורוש ודמע תסנכה תיב םלואב

 םידחא .רושא וא ןרוא ץעמ םייושע ,("סרעדנעטש") םידנטס - הליפת

 המיבה הדמע עצמאב .הבורא םע רונת דמע ברעמ דצב .םוח םיעובצ ויה

 ריקה .רפסה תהבגהל לספס ודי לעו האירקה ןחלוש ויה הילע .(׳רעמעמלאב״ה)

 תוריגמו ארקמ ירפס ,םיקסופו ס׳׳ש) םירפס תונוראב הסוכמ היה יברעמה

 היה חרזמה ריק עצמאב .הווצמ תודועסלו דומילל םיכורא תונחלושו (שורדו

 תכורפב הסוכמ ,יתונמא שוח לעב רגנ וא ירפכ ןמוא ידיב ףלוגמ ,שדוקה ןורא

 הצמה היולת התיה ,ןולחל ןולח ןיב ,ריק ותוא לע .םימרותה תומשב המוקר

 םידליה ונא .חספ ברע לכב התוא םיפילחמ ויהש תורצח-בורע תצמ ,הבעה

 ,שמשה ,קבאה תורמל .ץמחה תפרש םרט ,הנממ תיזכב תוכזל םימחלנ ונייה

 םעטכ שממ היה המעט - הנש טעמכ ןב שביה קצבה ,ביבסמ שיבכעה ירוק

 .םיעטו ברע ,ןמה

 :ןוגכ תוחול ויה ,ןולחל ןולח ןיבש יונפה ריקה לע ,שדוקה ןורא לש הז דצמ

 ,םירטפנה םירבחה לש - ןורכזה ימי - ןטייצראיה םע תוינשמ תרבח תלבט

 ."הימש־ךירב״ו "ןנברד־םידומ" ,"עוסנב יהיו" ,"אנווגכ" ,"בוט יכ ׳הל ודוה"קרפה

 יטומפ - לזרב תוארשרש לע םייולת - ודריו ולפתשה הכומנה הרקתהמ

 ,םילוגעה םיקושיחה ביבס םינוש םיחותיפב םילזרוקמו םיפלוגמ ,חפו זילפ

 ןעשה־ךרוכה־חחפה - תוכאלמה ףלא לעב ,בייל־ןמלז ׳ר לש וידי ישעמ םלוכ

 .עדוי-לכהו גגזה-

 תונולח .םירבגה תרזעל םישנה תרזע ןיב ודירפה הרוגס הבחר תלדו ץע ריק

 ,תורזעה ןיב וצצח ,תוינבדנ םישנ ידי ,המקר השעמ תונוליוב םיסוכמ םירצ

 וא הליפתה רודיס תא הקיזחה השיא לכ .הליפת ידומע ויה אל םישנה לצא



 23 4$ תסנכה-תיב

 תועמדמ תוחלה םייניעה בוגינל תחפסמ הינשה דיבו ,תחא דיב ךושל הנעמ״ה

 .ןוסאו ןוגי תועמדו ,רשואו ליג

 וחמצ רשא םיבשע הלעה םימיה תוברב .ץע יפער הסוכמ היה תסנכה-תיב גג

 םיקחשמה דחא .םידוהיה רפכה ידליל קחשמ בחרמכ םג שמיש גגה .ולמקו

 .תפסונ הקירזל יאכז ספותו זירזה לכו טא טא לגלגתה רשא רודכ תקירז :היה

 חוכיוה .תועצהלו םיחוכיול ףוחד אשונ שמישו ,יוחיד אלל ןוקית ןועט היה גגה

 ."...ה״יא האבה הנשב" ,םימשגה רחאל הייחדב דימת םייתסמ היה

 תא ךורעל היה גהנמה .תופוחה תכירע םוקמכ השמיש תסנכה-תיב רצח

 הייתשו הדועסב הנותחה תלוליה תא וגגח תבש יאצומבו ,ישש םויב הפוחה

 .ןידכו תדכ

 םירמזילכה ומקמתה םש ןכש ,םישנה תרזע תא םינפמ ויה ץיקה ישדוחב

 ,תורוניכב ונגינ םה .(סעינערעגושה)עילוואזירמ ץיבומולש-׳ץיבוא תחפשמ לש

 תעשבו ,לירדאווק-הרוה וא (ירגנוה דוקיר)שאדר׳צ ודקר תונבה .לילחו סב ףות

 תוירי םירופ יקקפב םירוי םיטוטאזה ונא ונייה ןישודיקה רודיסו הפוחה תכירע

 .החמש לש

 וא גוז" יקחשמל תסנכה-תיב רצח השמיש ,תאז תמועל ,חספ דעומה לוחב

 .םיבורח יניערגב "דרפ

 תא םירכומ ויה הלודג הקוצמ לש הרקמב קר .םיעובק ויה הליפתה תומוקמ

 .באה לש ובשומ םוקמ תא רוכבה שרוי היה ללכ ךרדב .("טאטש״ה) םוקמה

 םירזוח ויה זא .דחא ןיינמ קר ברעבו רוביצב הליפתל םיניינמ ינש ויה רקובב

 ירחא .רוביצב הליפתל ףרטצהל לדתשה דחא לכ .הדובעה םוקממו תודשהמ

 אלש)תצק דוע םיבשייתמ ויה ,ןיליפתהו תילטה לופיק תעשב ,רקובב הליפתה

 הסנרפה לוע .אה לעו אד לע םיחחושמו ,(רפסה תיבמ םיחרובה תוקוניתכ ויהי

 ,דובכ לש שובלל םיקוקזה תונבו םינב ,ליכאהל תויפ ויה תיב לכב .דבכ היה

 אצי תירחש תפ תליכא ירחא .םיכרצ ראשל ףסונב ,ןוגה ךודישלו דומיל רכשל

 זא .ברעה דע - םויקה תמחלמל - ונתסובל ,ותנדסל ,ותדובעל דחא לכ

 םהישובלמב ,םידבכה םהיפגמב .ןוחצינ ירוטעכו המחלמ ירוביגכ םירזוח ויה

 התע הזש ילדהמ םהידי ולטנ .םקלחב םיחמשו םילהוצ תיבל וסנכנ ,םיטורמה

 .החונמב לוכאל ובשיו וכרב ,ראבהמ הלעוה
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 ועבקנו ,האבה הנשל םייתליהקה םידיקפתה ילעב ורחבנ הבר אנעשוה ליל לכב

 תולימג")א״שחגה יאבגו להקה שאר ,תסנכה־תיב יאבג ינש ורחבנ :רוביצה יכרצ

 תקסהל םיצע תיינקל הבצקה התצקוה ,(אשידק ארבח ונייה ,"תמא לש דסח

 ,הליל ותואב עבקנ ,ןכ ומכ ."תארה התאר תופקהה תריכמ המייקתהו הווקמה

 םילפטמה םינרותה ויהי ימ ,םיליהת תרימא ןיבל ך״נתבש םיעטקה תרימא ןיב

 .רבק תיירכל רכשב םילעופ ורכש אלש ףישב היה גהנמ .הרובקל לטומה תמב

 םהידי״ל וקקדזה ,הירכל השקו האופק המדאה התיה םהב ףרוחה ישדוחב קר

 תובדנתה ךותמ ,תונרותב השענ תמא-לש-דסח תולימגב לופיטה ."ושע ינב לש

 .הווצמה תא םייקל ןוצרו

 יבא-דוד ידיב הליהקה שאר דיקפת היה ,האושה ינפלש תונורחאה םינשב

 אושנו ,תובר תומדא לעב ,רפכה יריבגמ היהש ,לרפ לשנא רשא ׳רב לאירזע ׳ר

 ילעבו םינב יכושח ויה ע׳צהנח ותשאו לרפ לאירזע ׳ר .םייוגה לצא םג םינפ

 ,בלח דכ ול חקלו אב ןיפכד לכ .הבידנ דיב רפכה יכרצנב וכמת םהינש .הקדצ

 יאבג םג לאירזע ׳ר היה תובר םינש .תיאלקח תרצות ראשו סרית וא חמק

 ,םיליהת ירמוא לש ןיינמל ,הריטפה תעשב יודיוול גאד רשא אשידק-ארבחה

 ׳ר תיבב וכרע םינשב תורשע .הרובקה יכרצ לכלו ,הליהקה יסקנפב םושירל

 התיה ע׳צהנח הדודה .שיא רשע השימחכ תופתתשהב תישילש הדועס לאירזע

 התיה םיפתתשמהמ םיברל .םיאלוממ םייעמו תודיטשפ ,ילצ םע םיריס הניכמ

 .תבשל תבשמ וכיח הל "םיכלמ-תדועס" תאז
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 תסנכה-תיבמ לידבהל .הווקמה ןכש ,זכרמהמ טעמב תקחורמ ,הרצ הטמסב

 ,לודג דחא רדחב ןכשש ,הווקמה שמיש ,השודקו הליפת ,דומיל ולוכ היהש

 .ןילוח תחישל שגפמו ׳דעו תיב" ןיעמ ,הליבטו הרהט םוקמל ותויה דבלמ

 ידגבל הרפתמ ול התיה םש ,ידדצה רדחב הנקזה ומא םע רג היה ןלבה שריה

 ,דבל עקבמ היה םיצעה תא .הקסהה יצע תא קיזחמ היה ריקל רבעמו ,םירכיא

 .הסונמכו הליגרכ ודי לע תרזוע ,םינומש תבכ ,הנקזה ומיא התיה םימעפלו

 "רמעלאב״ה לע הלוע ןלבה שריה היה ,בירעמ ירחא תבש יאצומ לכב טעמכ

 ןיא" :רמואו זירכמו ,ןחלושה לע תוקזח תוקיפד יתש קפוד ,(האירקה ןחלוש)

 וניאש עידומ אוה ירה ,םולשתה לע ול ופיסוי אל םאו ,"!הקסה יצע רתוי

 וליאו .ףיסוהל ןיאמ היה אל יכ ףיסוה אל להקהש ןבומכ .הווקמה תא קיסמ

 םיידיבו ההק ןזרגב םתוא בוטחל ,םיצעל גואדל וכישמה ומיאו ןמחרה שריה

 ינב תאו ,ןתאמוטמ לארשי תונב תא רהטל ידכ הווקמה תא םמחל ,תולבוימ

 .םתעיזמו םתמהוזמ לארשי

 תואיפ ,תוקומע םייניע .(ןלבה-שריה)"רעדעב-רעד-שריה״ל ול ויה ןפגס ינפ

 עיבשהל לוהבו דורט דימת ,וינפ תא ורטיע רופאב רוזש רחרחש ןקזו ,תורצק

 התיה ."רפותה-שריה״כ עודי היה םייוגה םירכיאה לצא ."םיתב-ילעב״ה ןוצר

 רמצ דבמ םיליעמו םייסנכמ רפות היה הב םידממ תלודג הריפת תנוכמ ול

 יפ לעו ,תיב תרצות דב לילג וילא םיאיבמ ויה םייוגה .ףרוחה תארקל הבע

 םיליעמו םייסנכמ תוגוז המכ םכסמו עבוק היה ,םכח-דימלת לש ןיע תעיבט

 דמואב ודדמנ תודימה םג .תונמאנבו המכסהב השענ לכה .הזמ רופתל רשפא

 יוגהשכ ."םייסנכמה יל ורצ" םלועמ רכיא רמא אלו ,קוידב םיאתה לכהו ,ךרעבו

 תא לשלשמ שריה היה ,בוט יכב רמגנ לכהו הרופתה ותרוחס תא תחקל אב

 דחוימ רורצב ןתוא תררוצ התיה תאזו ,הנקזה ומיא לש התחפטמל ויתועבטמ



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב ** 26

 םייסנכמהש ךל עד" :ול רמואו יוגה תא הוולמ היה שריה ,ןיעה ןמ יומס

 ."...הדלפו לזרב יטוח שממ םידחוימ םיטוחב םירופת

 םידפר טחמ המוקעה טחמה תדימ יפ לע תופופכ ויה שריה לש ויתועבצא

 אלש הלאל ,חספל םייסנכמ רפות היה לארשי ידליל םג .ךרכב הנקש הלודג

 .תופילחל החמומה ,"עילוואזירמ טייחה" ,ץיבוביל לא עיגהל וקיפסה

 .ץע ילובב קסוה רשא ,םימה םומיחל דחוימ רונת היה הווקמה רוב ךותב

 ךרואל םירדוסמ ויה םילספס .הליבטה רוב לא וליבוה ץע תוגרדמ עברא

 שולש .םידרז יאטאטמ םע ץע יילד םתחתמו ,םידגבה תא םהילע םישל ,ריקה

 םיריבגה .להקה שומישל דימת תונכומ ויה ,רושא ץעמ תולודג תויטבמא

 וא דלי םג סינכהל םוקמ היה הב ,המח היטבמא םמצעל םינימזמ ויה רפכבש

 תשירד יפל היטבמאה תא אלממו הווקמהמ םימח םימ באוש היה שריה .םיינש

 השולש־םיינש וצפק ,הווקמב לובטל סנכנו היטבמאהמ אצי ריבגהשכ .ץחורה

 קפתסמ היה ףמע" .ריבג לש ומעט ומעטו אתוחינב םינפב ובשייתהו םירענ

 םירופיסה וחלק הבישיה ידכ ךות .םידרזה תליבחבו םימח םימ יילד המכב

 ...ןילופ דעו ריביסמו ,הקירמא דעו הניטנגראמ ,לודגה םלועהמ תושדחהו

 םייקתנ וילעש ,הברה תוכאלמ לעב ,בייל־ןמלז היה העודי תיאווקמ תומד

 .(תוכרב טעמו תוכאלמ הברה)"ס׳כורב גינייוו ןוא ס׳כאלמ ךאס א" םגתפה

 םירופיס גופס היה .ןורכיזהמ םירופיס רפסל ןורשכו עונכש חוכ ול היה

 וליאכו םיילאוטקא וכפה םינדיעו םינש ינפל ורקש םירבד .לודגה םלועהמ

 תא״ש ונקז ךותל שחול היה ,םיריעצה תא זרזל הצר שריהשכ .לומתא קר ורק

 עוקתה סנכמב רפת ףיסוהל אצויו ,"...ישש םוי לכ עמוש אוה הלאה םירופיסה

 םותסל ,דודה םומיחל ףיסוהל ידכ םיצע עקבל ,תיקנעה הריפתה תנוכמב

 ילבמ וקמחתי אלש ידכ תעה לכ סנכנו אצוי היה רקיעהו ,תלזונש היטבמא

 .םלשל וחיטביש תוחפה לכלו ,םלשל

 תא רשיימ ,םיבוטרה םידגבה תא ףילחמ שריה ׳ר היה ,תבשה תסינכ םע

 ףרטצהל תסנכה תיבל ץרו ,למיירטשהו ןטפקה תא איצומ ,ויתואיפו ונקז רעיש

 .ק״שצומ דע ,תוגאדה תרסהו תבשה תחונמל ןנוכתהלו ןיינמל
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 ףישב תויונחה

 ׳ר לש התיה רתויב תנווגמהו תמסרופמה תונחה .ףישב ויה םינוונח השימח

 .׳ץיבוא (לחר) לכער ותשאו ס׳בקעי רזייל

 יצע תורוק יושע היה תיבה .תסנכה תיב תברקב הבחרב דמע ירפכה ותיב

 תונחכ ושמיש םילודגה םירדחה ינש .םירדח השיש וא השימח ובו ,ןרוא

 :ןוגכ ,ןימו גוס לכמ תורוחס םש אוצמל היה רשפא ללכ ךרדב .חזרמ-תיבכו

 ,לענו שובל ,ץיבובילסו ש״יי,םילרעל ךסנ ןיי ,םידוהיל רשכ ןיי ,התשמו לכאמ

 הריפתל םיטוחו םיטחמ ,םינילבתו תיקדס ינימ ,חבטמ ילכו הדובע ילכ

 ירישכמ ,םירלדנסל תורועו םירמסמ ,ןרטעו טפנ ,חמקו האובת ,המקרלו

 םינאתו םירמת םיקומיצ :םישבי תוריפו םיקתממ קבטו תוירגיס ,הביתכ

 .חספל םיזוגאו םיבורחו ,(טבשב ו״ט)׳רשע-השמח״ל

 רזוח היה הלעבש דע .הרוסמו הצורח השיא התיה רזייל ׳ר תשא לכער

 םירוכישה תא קורזל השייבתה אלו ,םייוגה םינוקב איה הלפיט ,תסנכה־תיבמ

 הרושב הבשי םישנה תרזעב .םניימ וחכפתיש ,חזרמה־תיב ינפלש הבחרל

 .תוישרפה תאירק רדסבו הליפתה רודיסב התונעדי תא הניגפה םשו הנושארה

 תואיקב ןניאש םישנל הכירדמו םוקמ הארמ - ךרעגאזרופ״ ןיעמ התיה איה

 םירוהה די לע ורזע ,יכדרמו לשריה ,םינבה ינש .תוריעז תויתואב ךכ לכ

 ,הדיחיה תבה .םיקחרמל םאוצייבו ץע יחופתב רחסמל םג קסעה תא וביחרהו

 אוה .לעשטיס רפכהמ לגופ לדנוז ׳ר - סחוימ םיבוט ןב םע הנתחתה ,רתסא

 ינב לכ תא תוכזל ידכ לכאו דמל רמולכ ,"טסעק" לכאו רזייל ׳ר תיבב "בשי"

 .דירש םהמ ראשנ אלו ופסנ םלוכ .הרותה דומיל תווצמב תיבה

 ותשאו (לשריה) שריה יבצ ׳ר לש חזרמה-תיב היה רזייל ׳ר לש ותונח לומ

 .ץיבוקשומ רתסא



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב 28

 הליפת לעבו היה ינרעו ןכייח .ברע לוק לעבו המוק ךומנ ,ןידע שיא היה אוה

 תא הלהינ רשא איהו .ןתסוב ילעבו רקב ירחוסל תב התיה רתסא .ןנוחמ

 דחי םירכיאה םיפסאתמ ויה ןושאר ימיב .חזרמה-תיב תאו הנטקה תונחה

 התיה ,ןייבו םיפירח תואקשמב םביל בוטכ ."םייחל" תותשל םהיתושנ םע

 ולחה םייוגהשכ .םולשת לע הדיפקמו רדס הטילשמ ,תרטושכ תבבותסמ

 לעב לשריה היה ,םייניע תקרבהבו םישארה דונדנב םהיתורימז תא רישל

 בוטה דצה לע םיניינעה תא הרדיס רתסא ותשאו ,תסנכה תיבל קלתסמ תיבה

 .רתויב

 ויוניכו ,לסוי־המלש ברה לצא רדחב דמל בקעי ןבה .תבו םינב ינש םהל ויה

 ןגנל דמל חזרמה תיבב ונגינש םינעוצהמו םירכיאהמ .׳רנכה עלעקני" היה

 בקעי קר ראשנ היצקלסה תרחמל .תוידיסחו תויממע תוניגנמו תוניוד רוניכב

 םודאה בלצה םע עיגה ,ןזלב ןגרבב ררחתשה אוה .הרשע עבש ןבכ היהש

 .החפשמ םש םיקהו הקירמאל רגיה םשמו ,הידבשל
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 לדנמ עזייר לש תונחה
 רגרבצרו

 ׳ר לש תיבה .הפי ירפכ תיב ססונתה ס׳לשנא לאירזע ׳ר ידוד לש ותיב לומ

 .רגרבצרו לדנמ

 עזייר" הנוכמה ,ץיבוקרב רתלאו האל לחר לש םתב התיה עזייר ותשא

 .תוסוכ עבראלו שודיקל םירשכ תוניי היה תונחב תלוכרמה רקיע ."ס׳לדנמ

 וקיזחה םה ןורחאה ךרצמה תא .יתוכאלמ רכוס לש תוילבטו ,תיקדס ינימ לכ

 ינפל םינש עסנ עזייר לש הלעב .רצואה יחקפ לש אשיב-אניע תמחמ אובחמב

 ריאשה רפכב .תוליהקה תחאב "שדוק ילכ״כ ותסנרפ אצמ םשו הקירמאל ןכ

 דועו ,םירמ הנטקה תבה ,לדייז ,ףלוו ,קיציא :םידליה הששו עזייר ותשא תא

 .ןהיתומש רכוז ינניאש תונב יתש

 דימת .םירדגומ אל םיאלוחו םישוחמ יניממ הלבס ,הכומנ השיא ,עזייר

 תוכילה לע החקיפ תולודגה היניעב .תותסכו םירכב תעצומה הטימה לע הבשי

 .םייתפשה ביבס ךויח יצירתו תוקומס םייחל ,תולוגע םינפ הל ויה .תונחה

 תארקל .תיבה קשמ תאו תונחה תא ולהינ תונבהו תובישיב ודמל םינבה

 רפכה ישנא לכ טעמכ ,תונחב הלודג הנוכת התיה ,חספ ינפל רקיעבו ,םיגחה

 .רשכה ןייה תא םש ונק

 ינא רכוזו ,"תוסוכ עברא״ל ןייה תא איבהל ירוה תוחילשב יתכלה םעפ אל

 בטיה ףוטשל ,"ץמחה־ידגב" תא ףילחהל ךירצ יתייה :תדחוימה הנכהה תא

 תא יתפטע .םיסיכה דחאב רורפ תאז לכב ראשנ אל םא שפחלו םיידיה תא

 שקבמ יבא" :ךרדה לכ יתננישו ,"חספל הרשכ" תקהוב תחפטמב קנעה קובקבה

 ."חספל רשכ םודא ןיי םירטיל השימח

 ,ס׳לדנמ־עזייר לש תונחה ינפלש תובחרה תוגרדמב יתילע םיחטוב םידעצב

 םעו .תינועבצ תיכוכז לש םיעובירו םיבלש תצבושמה ץעה תלד תא יתחתפ

 ."הנוק אב הנה" :עידוהו תשוחנ ןומעפ לצלצ תלדה תחיתפ



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב 30

 אוב אוב" .תונחל רדחה ןיב הדירפמה תלדה ךרד שחלב עמשנ עזייר לש הלוק

 ימ לצא יתוא רוקחל הלחהו םירכה תא הרשי ,הששואתה עזייר ."...דמחנ דלי

 היירכוס האיצוה םח יהמיא ךויחב .תיבה םולש המו ,דמול ינא המו ,דמול ינא

 וא ,םדוק ךרבאו קפאתא םא :"הנכס״ה יל הברא ןאכ .יל הטישוהו חספל הרשכ

 ,"איצומה" ילב - ״לכאיו״ :דמלמה לש ורבסהכ ,רישעכ לולזא״ו לשכא ו״ח

 תא גוזמל לדייז הנבל הדוקפ עזייר הנתנ ךכ רחא ..."לכהש" ילב - ״*ושיו״

 .ריחמה םושר ובו קתפ חולשלו ןייה

 םעפ ידמ חלוש היה לדנמ ׳ר יכ ,הדימא הבשחנ רגרבצרו לדנמ תחפשמ

 םירלוט לש תורטש םהבו ,ךכות" םע םיבתכמ רמולכ ,"שממ" םיבתכמ

 רדחה ידליו ,ראודה םע עילוואזירמ רזוח היה ,יוגה רוודה ,רטפשכ .(םירלוד)

 תא רבכ והיז םה ,(בותכו אורק עדי אל רוודה) םיבתכמה תא קלחל ול ורזע

 ועדי שושימה יפ לעו ,עקירעמא לש לובה תא ,לדנמ ׳ר לש לסלוסמה ודי בתכ

 .עזיירל עידוהל םינושאר וצרו ,"וגב םירבד שי״ש

 ינרכוז .׳יחת ותגוז תא רקבל םיל רבעמ אב לדנמ ׳ר היה םינש המכל תחא

 ושבל רפכה ישנא לכ .םלוכ תא הפפאש תויגיגחה תאו םירוקיבל היפיצה תא

 ןיב ךלמה ךרדב ,ףיש לש ןוילעה הצקב .לדנמ ׳ר לש וינפ תא לבקל ואציו םייקנ

 .ואובל וכיח ,(שידייב "םלצ״ה)בולצה לומ ,ץירטסיבל טגיס

 היהו ,טגיסב עכעטאנה לש םיחרואה ןולממ הרכרכב אב היה ללכ ךרדב

 תומלה תאו םיליהתה םוזמז תא וויל םיסוסה ינומעפ .םינפה תלבקמ שגרנ

 אתוחינב דרוי היה לדנמ ׳ר .ואוב לע ורשיב םתלהצו םיסוסה תמהנ .בלה

 תוגרדמל דעו ןאכמ ."םכילע םולש״ל המח די ול םיטישומ ויה םירבגה לכו

 לע ,וינקסעו רפכה יינע לש הדותה תרכה תאז התיה .הרמזב והוויל תיבה

 "םיטיח-תועמ״ל הקירמאב םידוהיה תא םירתמה חלושמכ ולש תויולדתשהה

 .םיכרצנה ןעמל הקדצ יפסכלו

 תוקרוסמ ןהו ,תבש לש סיבשב איה .תיבה חתפב וכיח היתונבו עזייר

 .לעבהו באה - חרואה ינפ תלבקל גח לש תולמשב תושובלו

 עדי אלו ,רפכב לדנמ ׳ר רקיב האושה ינפל םינש שולשכ ,א״שת חספב

 לכו ותשא עזיירו ,הקירמאל רזח לדנמ ׳ר .םימלועל םלוכמ דרפנ אוה םעפהש

 .ו944-ד״שת חספ רחאל דימ ,טשערימוגארד וטגל ולבוה תיבה ינב



 31 4$ רגרבצרו ילדנמ עזייר לש תונחה

 וס-ה לילב יתיאר התוא ,םירמ הנטקה תבהו ףלוו ודרש ,הלגנמ לש הפמרהמ

 תולודגה היניעו תוחלוגמ תולזרוקמה היתורעש .היצקלסה ירחא ,44 יאמב

 .דחי םג הווקתו שואיי - בואכ ךויח הל היה .בלטצה ונטבמ .דחפב תוטיבמ

 גאדי יאדווב לדנמש הווקת ךותמ ,דקומה לע עזייר המא התלע םהה םיעגרב

 ידוהי תייצרדפ״ל בתכמ יתבתכ ,ו944-ב ,ןזלב ןגרבב ירורחש ירחא .החפשמל

 ןיליפתה .השודק ישימשת יל וחלשיש יתשקב ובו הקירמאבש "שורומרמ

 ׳רש תושמושמו תולודג ןיליפת ויה ,תונחמה ירחא חינהל יתיכזש תונושארה

 .םיל רבעמ יל חלש רגרבצרו לדנמ



11 

 לדפ רתלא ,ר

 ול התיה .לרפ ס׳דוד לאומש רתלא ׳ר היה תסנכה תיבל רתויב בורקה ןכשה

 ,םימתו שפנ ןידע ,דחופמ ידוהי היה אוה .תורוחס ינימ לכב הסומע הנטק תונח

 יחקפממ דחפ :תוביס יתשמ םיפירח תואקשמ קיזחהל דחפש דיחיה היהו

 םייוגה לש הפה לובינמ שפנ טאשו ,םיחרבומ תואקשמ רחא ושפיחש רצואה

 למלמ דימת .תירב ינב םניאשו תירב ינבל הפקהב ןתנ .םהיתובירמו םירוכישה

 .םידלי השש ולדיג החנ ותשאו אוה .חקימה לע דמע אלו םיליהת יקרפ

 הרדיס ,הירמרדנ׳זה לש תורוקיבהו הצעומה יניינע ,תושרה יניינע לכ תא

 רתלא ׳ר .תישירח הליפתב התוא הוולמ היה רתלא הלעב .ברה הצרמב החנ

 תונכסמ דחפ אוה .ורפכ תא בזע אלש טעמכ .׳ראד׳זומ-ראד-רתלא" ויוניככ וא

 לא ףרטצה תחא םעפ .םיסוסו תולגע ירחא םיצרה םיחבונ םיבלכמו םיכרדה

 רתלא :"הלקת"התרקו אשיווב תבשש יברה לא העסנש הקניפס ידיסח תצובק

 וקחצ םיצלה וירבח .םידליה דחא םש תא יברה לצא "לטיווק״ב םושרל חכש

 .ותשא החנל ורפסי אלש ול וחיטבה לבא ,ךרדה לכ ותוא וטינקהו

 אבצב היפכ תודובעמ רזחש דוד-לאומש רוכבה :םינב ינש ודרש החפשמהמ

 .ןזואהדרונ-הרודב ררחתשהש לרפ השמ-לדייז ריעצה ויחאו ,ירגנוהה
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 ס׳עצעיש גילז

 הבלתשה ,תוקוחד תוסנרפ ילעבו לרוג יכומ .םיאכלח לש םוגעה ףונה ךותב

 ןוחג ובגשכ ,םיפופכ תולקמ ינש לע ןעשנ קוור רוחב .גילז לש ותניפ-ותונת

 ,הדילמ תודומצה ,וילגרשכ הדדמ ותוארל היה רשפא .החותמ תשקכ הטומו

 לא ךילומה ליבשה לעמ רסמ יצחכ ,הטמ יפלכ וינפו ושאר ,ץראה לע תוכרשנ

 .ונממו תסנכה תיב

 היה .םילדה וידגב תא תסבכמו וילישבת תא תלשבמ התיה ,עצנייש ,ותוחא

 עבצב דדוחמה ונקז .וחיש שיאל תונפומ וינפשכ םירצנ אסכ ךותב ץווכמ בשוי

 .תולזרוקמה ויתואפב םיגרתשמ ונקז יפיזו תוחופתו תואלמ וייחל ,הדולח

 .ולרוג םע המלשהו בל בוט תונירקמ ויה תוקירבמה ויניע

 לעב ,לדה תיבה ןויקינ לע תודקוש ויה הניב הדיחיה התבו הנמלאה עצנייש

 חפ רונת ,םינבלמ יונב םחל רונת דמע לודגה רדחב .רודזורפהו םירדחה ינש

 ירוחאמ .(שידייב "לטעב-קנאב")הטימ־לספסו גילז לש אסכה ,םומיחלו לושיבל

 ."תונחה״ה הילעו הבטצא התיה ,ודי לעו ןחלוש

 ,חפנה הילא לש הייחפנה דיל םיבכעתמ ונייה ,התיבה ךרדב ,רדחה ידלי ונא

 םתוא םקממו רדסמ ,ויתולקמ ינש תא חקול היה אוה .גילז לש ותיב לומ

 :וילגר ךרשל ליחתמו - ףופיכה ביבס ויתועבצא תא דימצמ ,ויתופכ ךותב

 דימלת רחא רתו וינפ תא םירמ ,הליחזב קפס הכילהב קפס .תוריהזב דרוי

 ותטיחש ,תבשל הלט תיינק לע דימת הבסנ החישה רקיע .ומע חחושל ןכומה

 עצניישש םילכאמה ביט ןכו ,ןוגה חווירב רשבהמ קלח תריכמ ,ותטשפהו

 .תבשל הניכה

 םתלכי לככ ושעו הליהקה ישאר וחרט ןכלו רחסמל קזח ףחדו ןוצר ול היה

 דחוימ סמ וליטה םה - םילבגומה ויתוחוכב ומחל תא אוצמל לכויש ידכ

 תולחו םחל תייפאל םירמשו תבשל תורנ :אוהו ,וניקתהש הנקת יפ לע ,ונימב



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב 34

 וא תבשל תורנ הנוק ידוהי םאש םיחוטב ונייה םידליכ .גילז לצא קר םינוק

 לש רומח רוסיאב לשכנ אוה ,םירכנה לצא ומכ ,רחא םוקמב היפאל םירמש

 ."הפירט"

 תרכומו עובשה עצמאב םג תולח הפוא ותוחא עצנייש התיה ,ךכל ףסונב

 תא לזרפל םיאב ויהו ,עזיטאב תורעימ הקסה יצע וליבוהש םירכיאל ןתוא

 ,עצנייש לש ארטזוזגה לא םילוע ויה ןיבל ןיב .חפנה הילא לצא םיסוסה

 .גילז לצא ונקש היירט הלח םיסעולו סג קבטב תרטקמה תא םימטפמ

 תכלל ,רפכה זכרמל תוחפשמה םע םידרוי ויה םירכיאהשכ ,ןושאר ימיב

 עצניישב ץיאמו ,ותלוכרמ תא ןיכמ גילז היה ,חזרמ יתבב תותשל וא היסנכל

 .הנוק לכל תולח קפסל ידכ ,םעפ דוע רונתה תא קיסהל

 החפשמ המיקהו ,לארשי ץראל התלע ,הלצינ ,הניב ,עצנייש לש התב

 .םילשוריב
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 םיידוהי םיחפנ

 לש הילא) ס׳עצייר הילא הנוכמה ,(׳ץיבוא) חפנה הילא :םיחפנ ינש ויה ףישב

 .(היתב לש)ס׳היתב לדנעמ־ךורבו ,(עזייר וא עצייר

 םיחפנתמו םיגרתשמ םהידירשש תועורז ילעב ,םיהובגו םינתרבג ויה םהינש

 ויה ,םיסוסה תוסרפל לזרבה ףופיכו םילוזרפה תריצי תעשב .סנרוקה תמרה םע

 היה הילא .דצ לכל םיזתינ ויה שא יפשרו ,שממ הדלפ ידיגל םירירשה םיכפוה

 ,ושיטפב תחא דיב הכמ אוהשכ ויניש ןיב וקיזחמו ,השעמ תעשב ונקזב סגונ

 ועבצ תא ףילחמה ןבולמה לזרבב תתפולה תדחוימה תבצב קיזחמ הינש דיבו

 םהל השרה הילאשכ םידליל התיה הלודג החמש .רחרחש רופאל טהול בוהצמ

 התיבה ונרזחשכ התיה תאזכ ןוצר תעש .םילחגה תא תובללו תופמה לע ץוחלל

 םיטוטאזה לע לכתסמו וידי תא בלשמ היה זא .תיברע תליפת ירחא ׳רדח״המ

 םיסוסה ילוזרפמ םיצצוקמה םירמסמה תא ףוסאל ונל השרה אוה .הוודחב

 הלעמל הלעמל םילועה ,םיפשרה יצג םע דחי לע לא םיפחרמ ונייה ונחנאו

 .הייחפנה לש תחיופמה הרקתל תחתמ םש יא םימלענו

 ושבח תותבשב .תסנכה־תיב יבירעממו ימיכשממ ויה םיחפנה ינש

 .םהינב תא עוצקמה דוסב וסינכה םה .םפוגל םינטפקו םשארל םילמיירטש

 יבר .ודומילב הכרב האר אל ןורהא ונבש האר ,תובעהו רצקה ןקזה לעב ,הילא

 ,ודומילבמ ליח רתוי השעי םיסוס לוזרפבש ול ץעי ,ובורק היהש לסוי-המלש

 .דוד רוכבה ונב תא היחפנל סינכה לדנעמ־ךורב .הלבקתנ ותצעו

 :הבר הדובע וקפיס הביבסה ירכיא יכ ,םלמעב הכרב ואר םיחפנה ינש

 לכו תושרחמ ןוקית ,םיסוסה לוזרפ ,םילגלגל םיקושיח ,ןהילגלגו תולגע ןוקית

 הילא לש תויחפנה ךרד רבע לכה - הדשה לשו תיבה לש הדובע ילכ ינימ

 .םינמוזמל ףסונב ,םולשתכ השמיש תיאלקח תרצות .לדנמ־ךורבו
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 לוביו תואשמ תלבוה היה םתסנרפ רקיע רשא ,ףישב ויה םינולגע השולש

 ףוסיאו ןילטלטמ תרבעה .אוצמ תעל םיעסונ תעסהו ,ריעה לא רפכה תודשמ

 תולגעל ףסונב .םירוושל וא םיסוסל תומותר תולגעב ושענ - הדשה ילובי

 :הינבליסנרט זוחמבש ץירטסיב ריעל טגיס ריעה ןיב ףסונ יתרובעת וק היה

 דחוימ גגו הבישי תומוקמ םיעבראכ ובו "הנאעדאסאנ" תרבח לש סובוטוא

 ריעה לא םירפכה ןמ םיעסונ ףסואו םויב םעפ רבוע היה ,םינעטמ תרבעהל

 .הנממו

 תורטועמ וינפ ,ןומירכ תוחידב אלמ ,המוק ךומנ ידוהי היה הלגעה לעב הלסוי

 לוגרפהו תורצקה וילגרל םידומצ ויפגמ ,תוקירבמ ויניע ,לזרוקמ רפרפא ןקז

 םע חחושמ היה תוכשומהו םילוציה תרישק ידכ ךות .ועורזל תחתמ קזחומ

 ,עוסנל םידמוע הרייע וזיאל הל רפסמ היה .והער לא שיא רבדכ המוחה ותסוס

 המוחה הסוסהו ,הנומאבו תמאב הלגעה תא ךושמתש הינפל ןנחתמ היהו

 .סרית יחלק תסיעלו םיבובזה שוריג ידכ ךות השארב תנהנהמ התיה

 ,ןולגע היה אוה םג .הטמסל רבעמ ונכש היה לבוט לדנמ-קיזייא ,ויחא

 לש ןבלה ונקז .ןטבה ידצ ינשמ םימוח םימתכ תלעב הנבל הלודג הסוס ולו

 ךליא ףנפנתמ היהש ,סוסה בנז לש רופאה עבצב גזמתמ היה לדנמ-קיזייא

 ויחא לש רומגה ךפהה היה לדנמ-קיזייא .םיינדרוטה םיבובזה תא שרגל ךליאו

 .ןשקעו ןקתש ,רוגס - הלסוי

 לש יודיוה תעשב רקיעבו ,הליפתה תעשב וילע לכתסהל ונבהא םידליה ונא

 תא ץמקמ ,"בקעי תיב" ךרוכמה ורודיס לע חנוגו ןחוג היה ."ונדגב ונמשא"

 ,הבר המצועב וביל לע הכמ הלימ לכ ירחאו ,ולדוגא תא טילבמ ,ןימי ףורגא

 ומכ .תורודה לכ לש תולזגהו תודיגבה תומשאה לכ תא ומצע לע לבקמה דחאכ
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 חנוג היהו ,הבחר העוצרב רופיכ םוי ברעב "תוקלמ" לבקל דואמ דיפקמ היה ןכ

 .השדחה הנשל הרפכ - תוכמה תמצועמ הנהנו באוכו
 ▼ ▼ ־־

 דוד ,לדנמ־ךורב חפנה לש ונב היה ,םינולגעב ריעצה ישילשה ןולגעה

 קסעו היחפנב ויבאל רזע :תועוצקמה ינש תא בליש אוה ,ס׳לדנמ־ךורב

 ,עצקוהמ ץעמ םילודג םילגלג תלעב השדח הלגע ומצעל הנב אוה .תונולגעב

 םימותר ,םימוח םירכז םיסוס ינש .הבישיל םילספס לש תורוש שולש הבו

 םיכחמו םיטטורו םיפשונ ויה ,ךורשב םירושק םהיתובנזש ,רוע תוכשומל

 .םהילעב לש טושה שחרל

 ירוחב .םיאנוטיסה יחולשכ ,רפכה לא טגיס ריעהמ תורוחס וליבוה םינולגעה

 לא עיגהל ןהב ושמתשה םידיסח .הנממו הבישיה לא תולגעב ועסנ הבישי

 רעד עקראי׳ס עילוואזירמ אפורה תא ליהבהל ךירצ היהו הלח יכ שיא .יברה

 ואבוה םג ךכ .תוליהבב והואיבהו הכימשבו שקב הלגעה תא ודפיר ,(,רעטקאד

 .תחקרמה תיבמ תופורתה

 תא עיסהל ךרוצ היהשכו ,הנותחב ומכ ,החמש תעב םג ושמש תולגעה

 לש םג ,רפכבש תולגעה לכ תא וניכה ,(ןחדבה) קעלעשראמהו םינתוחמה

 םיינועבצ םיטרס ורשק ,םינומעפב םיסוסה תומער תא וטשיק ,םייוגה

 ,'ץיבומולש-׳ץיבוא תוחפשמ .הלכהו ןתחה תארקל "עדייה״״ו םיסוסה תובנזב

 ,הדובכה לכ םע םהלשמ תולגעב ועיגה ,עילוואזירמ םימסרופמה "םירמז-ילכ״ה

 .םילכה ראשו םיפותה ,תורוניכה
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 תדלימהו רגנה

 ותשאו ס׳אנח לאירזע םשב עודיה רגנה היה אוה .דחא תיבב תוכאלמ יתש

 היוגה תדליימהמ לידבהלו הידוהיה תדליימה התיה ,"לרעפ-עבאב״ה

 .("עשאמ״ה)

 ףגאהו ,היירגנ שמיש דחא ףגא .ךורא ירפכ תיבב ורג לדפ ותשאו לאירזע

 ,רצרצק ונקז ,הזרו תצקמב ףופכ ,הובג שיא היה לאירזע .םירוגמל ינשה

 דימת תרזופמ התיה ותיבב הפצרה לע .ןידדצל תורזופמו תולזרוקמ ויתואפו

 החמומ היה אוה .תוקזחו תולבוימ ויה וידי .ןולא וא רושא יצע לש תרוסנ

 ול ואיבה רשא םירכיא ויה םינימזמה בור .תודישו תוטימ ,תונחלוש תיישעל

 ,םיבחר תונחלושל הלא םישרק וכפה תונומאה וידיבו ,הרסנמהמ םישרקה תא

 .תודישו תויקנע תוטימ

 תאו הליפתה תא רמוג ,תסנכה תיבל דרוי ,רחש םע םק :עובק היה ומוי רדס

 ,(עגילאמאמה) סרית חמקמ הסיידה הנכומ התיה ןאכ .התיבה רזוחו ,"קוח״ה

 היה אוה .לצבו הניבגב ברועמ יופא סרית םחל ןמוזמ היה ןחלושה לעו

 לוחכה ורניס תא רגוח ,םירוריפמ ןקזה תא חנקמ ,הרצק הכרב ךרבמ ,לכוא

 שגינו - רושמה תאו העוצקמה תא זיחשמ ,םירגנ קבדבו עבצב חורמה

 אבסה היה ןוקית ןועטה תאו ,רודל רודמ רבוע היה טוהירה .הדובעל

 םילספסה - תסנכה-תיב טוהיר תא .שפנ לכל הוושה ריחמב ןקתמ לאירזע

 ול םיחיטבמ קר ויה ךכ ןיב .הווצמ םשל עבוצו ןקתמ ץפשמ היה - םידומעהו

 ."הווצמ - הווצמ רכש״ב קפתסמו שארמ רתוומ היה ןכ לעו ,םולשת

 .רפכה לכ םא התיה ,"עשאמ״ה םייוגה הוניכש יפכ וא ,לרפ אתבסה ,ותשא

 םידוהיה .םולשתב בייחל ילב לכהו ,םייוגו םידוהי ,םידלי תואמ הדליי איה

 םיחלוש ויה םירכיאה .העונצ הנתמ ףוריצב ללכ ךרדב ,הדות הל םיריכמ ויה
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 ךויח םלוכל הריזחה איהו ,הדות תרכהבו הבידנ דיב ,הדשה לובימ הנתמ הל

 .שייובמ

 לצא יתדמל זאש ,האוש ברע לש םימיהמ רכוז ינא לאירזע עדייזה תא

 תורגנה ילכ ודמע ותנקז תעל .רגנה לש ונכש ,ל״ז סקז יבצ ׳ר רפכה טחוש

 םירוסיי לבסו ןתשה יכרדב הלח אוה .והובזע ויתוחוכ ,םויה בור םיממוש

 רכיא לצא ןימזה ,רידל הדיצ" ןיכהל ףחדו ךרוצ שיגרהש ןוויכמו .םילודג

 תשולש תא עיצקה ויתוחוכ תיראשב .ותיב רצחב ותוא ביכשהו ןולא ץע לוב

 םג ."נ״פ" :םשר םהילעמו דוד ןגמו הרונמ רייצ יעצמאה חטשמה לעו ,וידדצ

 לכ" :ןוגכ עונצ חבשלו ךיראתל חוור ריאשהו .טרח "אנח־ןב־לאירזע" ומש תא

 םיידיל ריאשה הריטפה ךיראת תטירח תא ."הנומאב םייפכ תעיגימ הנהנ וימי

 .תונמואמ אל

 תושולחה וידיב ,ץעה חול לע ןוכר בשוי היה הריטפה ינפל םיבר תועובש

 העיזהשכ ,תוא רחא תוא טרחו ,ץע שיטפו ץע תלספמ קיזחה תודעורהו

 לש סוכ התואכ ,תויתואה עקש תא תאלממו ,העמדב הלוהמ וינפמ תפטונה

 ויתומישנ םעו אבסה תחינג םע הגזמתה שיטפה תומלה .הדגאבש תועמד

 רבקב רבקנו הכז אוה .הנורחאה תבכרה לא ץר לש בצקב ודריו ולעש תוריהמה

 .ותוא םיוולמ וינינו וידכנ ,ויתונבו וינבשכ רפכה לש ןימלעה תיבב לארשי

 .רפעה תילולתל לעמ הססונתה וידי ישעמ ותבצמ

 םע התפסנ םשו ,שולשו םיעשת ליגב ץיוושואל הלבוה ,"לרפ-עבאב״ה

 .ו944-ד״שת רייא שדוחב ,רפכה ישנא ראשו הידכנ ,הידלי
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 םירלדנס

 יפגמל החמומ ,הכלמ-עטלא לש הלעב ץיבוקרב אנח :רפכב ויה םירלדנס ינש

 ורפכ תא בזעש ירחא ףישב עקתשהש ,(ץיבוקשומ) רלדנסה ביילו ,םירכיא

 רשא ,םירכיא ילענל החמומ היהו םיילענ ןוקיתב קסע ןורחאה .עילוואזיר

 םירכיא ילענ לש הז גוסל) הריס תייומד תדחוימ תיאמור לענ ןימב ושמתשה

 ,םירוח ויה וז לענ ידצ ינשמ .(שידייב ׳ףעלעטסופ" - "סע׳צניפא" וארק

 תחתמ דעו לוסרקהמ ,לגרה ביבס וכרכנש רוע תועוצר םיליחשמ ויה םכרדש

 .ךרבל

 רועמ םיטשוקמ םייפגמ ןימזמ היה ,תודבכנ וב ורביד רשא רכיא ןב לכ

 (׳רבכע שאר")םירמסמו ,בקעה ביבס םילוזרפ ,םידדוחמ םיבקע ילעב ,ינועבצ

 העימשמ התיהש חפ תכיתח ועקת ףגמה בקעל תחתמ .הילוסל ביבס םיעוקת

 .דוקיר וא העיספ ידכ ךות דחוימ שער

 םירוגח ,ךומנ שגרד לע םירלדנסה םיבשוי ויה םיכוראה ףרוחה תולילב

 ןמסל עצרמו ןימי דיב םירלדנס שיטפ ,הפב םירצקו םינבנבל ץע ירמסמ ,רניסב

 וילעש ךומנה ןחלושה עצמאב וקלד טפנ תיששע וא רנ .לאמש דיב םירוח

 יטוח החירמל תפזה רודכ ,קבדה תנצנצ ,םירמסמה :הדובעה ילכ לכ וחנוה

 תא רתבמו ךתוח היה שיטפה לוקו ,הפצרה לע םירוזפ ויה םימומיאה .הריפתה

 .ירפכה ףרוחה ליל לש טקשהו ךשוחה

 החפשמה לכ םע הכלמ-עטלאו אנח ורגיה ,רוזאל םירגנוהה תסינכ ינפל

 םשמו ,טשערימוגרד וטגל וחקלנ ותחפשמו רלדנסה בייל וליאו ,רחא זוחמל

 .ץיוושוא - הנורחאה םכרדל



 תוכאלמ הברה
 תוכרב טעמו

 הלאה תועוצקמה לכ - תורדק־ןקתמ ,רפס ,חחפ ,גגז ,ןעש ,םירפס־ךרוכ

 "בראה רעד׳ס תרטוטחה לעב בייל־ןמלז אוה אלה :ףישב דחא שיא ידיב ויה

 .(שידייב

 היה .םילמנ לש תילולתב ובג לע הטלבש תרטוטח לעב ,היה המוק ךומנ שיא

 היה .ןיליפתו תילט קית ויחש־תיבל תחתמ ,םייניע ףועזו רהרוהמ וטיאל ךלהמ

 תחאב קוסע דימתו דורמ ינע תאז לכבו ,יתינמש תועוצקמה לכב יקבו זירז

 .ותוא הבזעש ותשא םע הרות־ןיד להינ תובר םינש .תוברה תוכאלמה

 בייל ןמלז - עקבתהש (ןימחה)״טנלושט״ה ריס ,םינשו ןמש יוור סרח ריס

 לזרב יטוח חתומ היה תוזירזה ויתועבצאב ,םינושמה ויחקלמב דימ ןקתמ היה

 טנלושטה לושיבל לכומו ןמוזמ ריסה היה העשה תיצחמכ ךותו ,ברעו יתש

 .הכלמה תבש דובכל

 רוצייל לודג החמומ היה ןכש ,םירופה גח ברקתהב ויה םילודגה וימי

 .תורודה לכ לש ןמה תא הממה םהלש הקירשה .הליגמה תאירקל חפ תויקורשמ

 ׳דנאב-לגיפש") םודא רוע תכירכב ךרכ הווצמ-רב ירענ לש הליפת ירודיס

 תינדי תרופסת תנוכמ ול התיה .ןמא-השעמ ,דליה םש תא עיבטהו ,(שידייב

 הבוגב תואיפה תא םהל וריאשהב ,תוזירזב םידליה תא רפסמ היה התרזעבו

 .תחדפהו חצמה

 םיליבשה תא ריאהל ידכ תיכוכזמו חפמ םידחוימ חור יסנפ הנוב היה ףרוחב

 ,םש .תסנכה-תיבל םיכלוההו רדחה ידמול רובע רופכו גלש םיסוכמה

 םיטומפו טייצראיה יסנפ םייולת ויה ,ץעה תרקתל תחתמ ירפכה תסנכה-תיבב

 שיטפב םייושעו הכבש השעמ םיטשוקמ ,בייל ןמלז לש וידי השעמ םידחוימ

 .חרפו רותפכ שממ ,ןמוא



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב ** 42

 .טשפדוב הריבה ריעמ תואלפנו םיסנ רפסלמ האלנ אל םינש יבג לע םינש

 היה ,ותוקניב האר בייל־ןמלזש םוסקהו לודגה־םלועה ירופיסל הארשהה תא

 היה םש .הווקמה - ץחרמה תיבב ץעה תייטבמאב הבישי ידכ ךות לבקמ

 ,םירוספורפה לצא ומיא םע ורוקיבב ועמש וינזואו ואר ויניעש המ לכ ללוגמ

 .ףופכה ובג לע החמצש תרטוטחה ןינעב םהב ץעוויהל ידכ

 קר ללכ ךרדב .םויה דובכל לובטל דרוי בייל־ןמלז היה דעומו תבש ברעב

 תליבח תפסותב םימח םימ אלמ ץע טבמא ןימזהל םמצעל ושרה רפכה ידיגנ

 ידכ ךות ףוגה ןוביסו בגה ףושפש תא רמג ריבגהשכ .ףוגה תצברהל םידרז

 םיצפוק ויה דימ ,טמבאהמ הינשה לגרה תא ץלחל קיפסה םרטו ,האנה תחנא

 ירחא .םירשופה םימה ךותב הבורמ האנהב םיבשייתמו ,ול ובראש םירענ ינש

 ,הווקמהמ םיממוחמ םימ תצק ופיסוהו םהלש האנהה תנמ תא וגפס הלאש

 ןמלז עקש טא טא .םמוקמ תא ול וניפו ,אוה םג הכיחש בייל ןמלזל דסח וטנ

 תא טשפ ,היטבמאה תמוקעב ותרטוטחו ובג תא םקימ .םימחה םימב בייל

 חנג ,ויתואפו ונקז תא קילחה ,ןובס ימב תוזרה וידי תא לבט ,תוכוראה וילגר

 תויורכ םיינזואה לכשכ םורזל ולחה םירופיסהו - החמשו האנה לש תוחינג

 תפסותב שממ םישדח ונינזאב ועמשנ םה ,ונשנו ורזח םירופיסהשכ םג .וילא

 ."םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב" תניחבב ,לילצו ןווג
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 יאנבה

 שמש - ״םירתכ ינש״ב שמיש אוה םג .שמשה בקעי היה בייל־ןמלז לש ונכש

 .םירונתה יאנבו תסנכה תיב

 ךמס רפכה רמוכ .םהיתובוראו היפא ירונת תיינבל החמומ היה לזיו לקנעי ׳ר

 םינומעפה רדח תאו םינושה םישפשפה תא ןקתל וילע ליטהו ,וילע ודי תא

 סנכיהל ברהמ דחוימ רתיה לביק ךכ םשל .רפכה זכרמבש ץעה תייסנכ לש

 תויראש תא .רכשהמ תונהילו ןוקית ןועטה תא ןקתל ,(הייסנכה) - ״הלפית״ל

 ידכ ,םומיחלו הקסהל לסוי-המלש יבר לש "רדח״ל איבמ היה רסנמ היהש ץעה

 ברה תאז תמועל .ןבר-תיב-לש-תוקונית לש םהיפ לבהב רהוטת "םתאמוט״ש

 .הלא תויראשב תסנכה תיב תקסה ריתה אל

 הדועסב .םיקידצ לע תוישעמ ירופיסל גלפומ ןורכיז היה שמשה ל׳קנעיל

 הלחה תילולפאהו העקש המחהשכ ,החנמ תליפת ירחא תבש לש תישילשה

 .הזופחה הדועסה לש ןיפיסכד םינוגינ ןגנתהל ולחה ,הלילה תכשח םע גזמתהל

 "שפנ-דידי" רישה ירחאו ,ילצב וחניקו םיגד ריצב הלחה תא ולבט םידוהיה

 לש וירופיס תזורחמ תא זורחל לחה שמשה לזיו לקנעיו הממד הררתשה

 שדוק ןיב לידבמה ,תבש יאצומל הלוגסכ ,םידיסח יר״ומדא ראשו ט״שעבה

 םהינזוא םיטמ ,הפ ירועפו םיפופצ ודמע םלוכ .הכרבו החלצה ךותמ ,לוחל

 תא וקיחרה שדוקה לא לוחהמ הפסוההו תבשה תוכראתה .הלימ דיספהל אלש

 .אבו שמשממה עובשה תוגאד

 .ד״שת רייאב ו״כב דקומה לע ולע ,לזיו לקנעיו בייל־ןמלז ,םינכשה ינש
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 םיחיגשמו ןאצ יעור

 ותושרבש ,(ץיבוקשומ)ס׳לשריה בייל־ןורהא 'ר ,דחאה :ףישב ויה ןאצ יעור ינש

 ,ינשהו .ורדע לע חיגשהל ידכ םירכנה םיעורה לא ףרטצמ היהו ,ןאצ רדע היה

 ,ונב .בולצל בורק ,רפכה הצקב היה הז לש ותיב .ס׳בקעי לאומש-יכדרמ

 םיזוואה העור היה ,הל׳השמ ויחא וליאו תיבה קשמב לפטמ היה ,ןבואר-רתלא

 .רפכה לש

 םימכסהו תרוסמ יפ לעו ,ןאצה לכ תא ,םייוגו םידוהי ,םיפסוא ויה ביבאב

 .םיחיגשמכ םהילא םיפרטצמ ויה םידוהיהו ,םירכנ םיעורל םתוא םירסומ ויה

 תא ליבוהל ךרוצ היה ,םיעורזו םישורח ויה רפכה תוביבסבש תודשה לכש ןוויכ

 תורעיב ,מ״ק תורשע לש קחרמ ,הערמהו תורעיה רוזאל םיקחרמל ןאצה ירדע

 ןאצל תואלכמו םיעורל תוכוסו תותקב םימיקמ ויה םש .אשיוו עשראב

 תא םינבגמו םיצבחמ ויה םוקמבו ,ןאצה תא םוי םוי םיבלוח ויה םש .םיבלכלו

 ."הדרוא״ו "הזנירב" ,תודחוימ תוניבגל בלחה

 "ןיע םישל״ו הבילחה תורשכ לע חיגשהל היה םיידוהיה םיעורה לש םדיקפת

 תפוקתב ."םירארשכ" וארקנ םיחיגשמה .המרעהו ׳די-תוחילש" אהת אלש

 ויה ,םייבלח םילכאמ לוכאל םיגהונ הב ,םירצמה ןיב ,תועובשה-תשולש

 תותקבה ."םירארשכ״ה לא םידוהיה ןאצה ילעב לש החפשמה ינב םיפרטצמ

 םימה תונייעמו תויאגב םילחנה םרז ,דעה תורעי ,םיאשדהו םיצעה ,םירהב

 .שפונו הארבה םוקמל רעיה ירותסמו הערמה ירכ תא וכפה - םיילרנימה

 הנוע לכל - תורודמ תרוסמ יפל התיה םירכנה םיעורה לש םתרוכשמ

 םידגב תופילח שולש־םייתש ,קבט תוסיפח ךכו ךכ ,םינמוזמב םכסומ םוכס

 רכש ולביק םיחיגשמה םידוהיה ."סעלעטסאפ" םיילענ־םילדנסו ,םירכיא לש

 .םכסההו גהונה יפל לכה ,תורשכ "הדרוא״ו "הזנירב" לש תומכבו םינמוזמב
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 זילטא ילעב םיבצק

 הטחשמב .םיבצק םג ויה ןאצהו תומהבה ירחוס םיבר םיזילטא ויה ףישב

 ,המהבה תא טחוש טחושה היה ,עילוואזירל ךרדב ,רהנה די לעש רפכה לש

 הריכמל רשבה תא ןיכמו רקנמ ,הטיחשה רשב תא חקול בצק לכ היה ונממו

 .תפסונ תידדצ הסנכהכ ,תוחפשמל

 םהרבא ,(ץיבוקשומ) ס׳ריאמ לשריה :םיליעפ זילטא ילעב המכ רכוז ינא

 ,ם״תס רפוס םג היהש רטפא בקעי ׳ר ,םורד דצל תסנכה-תיב די לע - קילאמ

 יקלח .הכנה סע׳צנייש גילזו ,לסוי־המלש יברה לש ותיב לומ - ס׳השמ אבא

 םהינכשל םירכומ ויה ,רוקינ תויעב ללגב לוכאלמ וענמנ םידוהיהש המהב

 .םייוגה
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 תיציצה השוע השמ ׳ר

 לש ותיב דמע ,הליהקה ןקזו להקה שאר ,לרפ ס׳לשנא לאירזע ׳ר לש ותיב לומ

 םתיבב הלבגש הלודג הניג ףקומ ,םידממ לודג ירפכ תיב הז היה .לזיו לאיזר

 תרשרש ,קנע ץע לגלג םע הקומע ראב התיה רצחב .ןמרביל הדירפו אבא לש

 יכומנ םהינש ויה הוח ותשאו לאיזר .הילא רושק חפ יושע ילדו .וביבס לזרב

 ץוחמש ןתסובה תדובעל גאוד היה ,םידבכה ויפגמב ,אוה .שעמ יצורחו המוק

 הלפטו ןגבו תיבב הבבוס ,הוח ,איהו - לוביה ףוסיאלו תודשה תעירזל .רפכל

 ושענ התלכאהו הרפה תבילח םג .תוקרי ראשו רזגהו םושה ,לצבה תוגורעב

 לש ויפתכ לע הצבר רפכה יבחרמב תודשה תדובע וליאו ,תיבה תרקע ידיב

 השמ םע - םסרופמ םכח דימלתו םיבוט ןב םע ךדתשהל לאיזר הכז .לאיזר

 הרייעה התיה ,ףיש חדינה רפכה תמועל .ןימלוהמ םולש ׳ר לש ונב ,ןיילק

 תיברסב-שידיי ןאכו ,תירגנוה-שידיי ורביד םש ."הכולמ ריעו ךלמ-תירק״ןימלוה

 ןתחה - אוהו ,הקניפסו ץינשיו ידיסח ןאכ .תויניארקוא םילמב תלבותמ

 .רמטאס דיסח סחוימה

 :םירכיאה דחאכ היהו הפי םלקאתה ןיילק השמ ׳רו ,תובר םינש ורבע אל

 היה ונתוח לאיזר ׳ר .הרפל רוש ןב ,השבכל שית ןיב ,תפלל ןונצ ןיב ריכהל לחה

 ,הטיח ריצקו סרית ףיטק ,העירזו השירח םה המ ודמלל תודשל ותוא חקול

 ךרשמ היה ןתוחה .לדיבופ תביר תיישעל ביגש יפיזש ףוסיאו ץע יחופת ףיטק

 םיילענב וירחא ונתח השמ ׳רו ,םשגה רחאלש ץובה ךותל םייפגמב וכרד תא

 יליבשב ודעצ וידחי .ןכותב םיבוחת םייסנכמה ילושו תונבל םייברג ,תויאצח

 .עבטה יאלפב ןנובתמה דיסחכ הזו ,הסונמו ליגרכ הז ,תודשה

 ,הרש :רכוז ינאש םידליה ןיב .ראופמ תיב ומיקה הטיא ותשאו השמ ׳ר

 .(םינוקזה ןב)"קינו׳זמ״ה ל׳ריאמו ,ל׳רתסא ,המולב ,םירמ ,הימחנ ,הקלא
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 הרובידבו שיובמה הכויחב הטיא .הקדצו דסח ילעב ויה הטיא ותשאו השמ ׳ר

 דדוחמ ןקז לעב היה השמ ׳ר .תלוזה תרזעל הנמוזמו הנכומ דימת ,ינשחלה

 ויניעו םיטמק ץורח וחצמ ,תורדוחו תוקירבמ םייניע .םדמדא םוח עבצב

 הרמא עימשמו רהרהמ ,םדמדאה ונקז תא ןפוח היה .שמש ינרקכ תוממחמ

 הלילחו סח דיספהל אלש זפחנו ץר דימת .יברה םשב הרות-רבד וא תידיסח

 היה ,התיבה איבהש םינמוזמה רורצמ .המשל הווצמ תיישע לש חור תרוק

 .ןקזחלו ןדדועל ידכ ,לופיל םיטמה םיתבב תואבחנה תונמלאל הקדצ שירפמ

 ןוושח-רמ שדוחב תבש לילב ,הנמזב אלש תדלל הערכ הכרבל הנורכיז ימאשכ

 ורבג הדילה יריצ - םד ףטשמ תוחוכה תולכו ןופליע ףס לע התיהו ,ט״צרת

 ,קזבה תוריהמב תיבל סנכנ אוה .ןיילק השמ ׳ר תא וקיעזה - הלפה לשב

 דימעה .רונתה לא רשי שגינו ,תבש לש ןטפקה תאו למיירטשה תא דירוה

 תבשה תורנ .תבש תורימז לומלמ ךות שאה תא תיצהו םימ םיאלמ םיריס

 ןילוחב ובברעתה םהלש שדוקה תובהלו ,וקלד םיטרוממה תשוחנה יטומפב

 ,תבשה תצלוח ילוורשו השמ ׳ר לש תוידיסחה תונבלה םייברגה .רונתה שא לש

 עילוואזיר רפכה לא ץר ,םינכשה ידלימ דחא ,לדייז .תדלויה-היחה םדב ומתכוה

 ישנאב םינוא ירסח ונטבה ,םינטק םידלי השימח ,ונאו ,האפורה תא קיעזהל

 .הסנרפ יקסעב תיבל ץוחמ היה וניבא ןכש ,הרזעל םיאבה רפכה

 וקיזחה ,יבא לש ודידי ,ןיילק השמ ׳רו ןקזה ס׳לשנא לאירזע ׳ר ,בוטה ידוד

 :רמאו הילא ןקזה ונדוד הנפ םיכוב לוקבו ,התמשנ תאצב תדלויה אמאב

 ."...ךיידלי תא הריאשמ תא ימ לע יאר ,לחר הצנירפש"

 ףיטק ןיבל ןתסובה יצע בולבל ןיב ,ריצקל העירז ןיב ,הסנרפה תמלשהל

 ,תיבה רצחב ומצעל םיקה אוה .תיציצל םיטוח רוצייב קסוע השמ ׳ר היה ,ירפה

 ,רמצה תא תווט ויה התנכשו לזיו שריה-השמ תנמלא ,םירמ .יתיב הכאלמ־תיב

 :"תשורחה-תיב" השעמ הזו .הווצמ רכש הברהו ,ןיעב םינמוזמ טעמ היה ןרכש

 ןקתמ ,רטמ רשע־השימחכ קחרמב ולומו ,דחא דצמ ת״יח ןימכ רתלואמ ןקתמ

 ןהיתועבצאב םירוזשה םיטוחה .לזרב ריצ לע בבוס היהש ,קנע ץע לגלג לעב

 םיקחרמב םינקתמה ינש ןיב םירושקו םיחותמ ויה תווטה לש תונמואמה

 לופכ" וא ,םיטוח ינש לופכ תויציצ תורזשנ ויה ,לגלגה תענה ידי לע .םיליבקמ

 ."הנומש
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 ,ץיקה ישדוחב .רדחה ידליל הלודג היצקרטא ויה ,ותענהו לגלגה בוביס

 םירזועו לאיזר ׳ר לש ורצח לא םיכלוה ונייה ,שפוח םוי םתסב וא ,ישש ימיב

 ויה םיטיחהו תמלשומ האצי הדובעהשכ .שדוקה תדובעב השמ ׳ר די לע

 ףסונב ,םיקתממ תיינקל תוטורפ המכ איצומ השמ ׳ר היה ,הציצקל םינכומ

 הלוקשש הווצמה רובע םימורמב בשוימ םלושיו םלושמ ונרכשש החטבהל

 ,היווטל רמצה תריסמ תעשב .תיציצ תווצמ איה אלה ,תווצמה ג״ירת דגנכ

 הנדגת הדובעה תלחתה ינפלש - רובעי לב יאנת תונתהל השמ ׳ר חכש אל

 השמ ׳ר" :ףסונ םש השמ ׳רל קבדנ ןמזה ךשמב ."תיציצ תווצמ םשל" :תווטה

 תדובעמ םייונפה םינמזב ."תיציצה השוע השמ ׳ר" - ״רעכאמ ס׳יציצ רעד

 םיאלמ (שידייב "סעווקאס״ה) םיקשה דמצ תא סימעמ השמ ׳ר היה ,המדאה

 הריכמה .ותלוכרמ תא רוכמל ידכ תורייעבו םירפכב רזחמו ,תויציצבו םירפסב

 .בירעמל החנמ ןיב ,תורייעבש תסנכה יתבב המייקתה

 ואבלטימ-הרוד הנחממ ררחתשהו ,הלגנמ לש היצקלסב לצניהל הכז השמ ׳ר

 ,הימחנ ירבח ,ונבו ויתונב יתש .ןזואהדרונ ריעה די לעש (£2 ז^1זז£1לג11-1כ0ז2)

 הרותב קסע ,םירעש האמב השמ ׳ר ררוגתה הנקז תעל .לארשי ץראל ולע

 .םילשוריב הבוט הבישב ןמטנו ,תווצמבו
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 ידוהיה ןחוטה
 (רענלימ-רעד-בייל)

 .הנותחתהו תיעצמאה ,הנוילעה :ףישב ויה חמק תונחט שולש

 רכש רשא ,יוג רכיא היה הנותחתה הנחטה לעב .׳לימ עטשרעטנוא יד"

 הטיחהמ קלח היה הניחטה רכש .הנחטה תלעפהב ונמאנ תויהל בייל תא

 רכש תא םישירפמ ויה וב ילכהו ,"טפיז" ארקנ היה הטיחה קש .סריתהמ וא

 יפלו ,ןחוטה-בייל לש ויניע תואר יפל היה רכשה הבוג ."ענאק" - החריטה

 קפתסמ ותוצרבו ,הברהב זחוא ותוצרב ןחוטה ."טפיז״ה לעב לש ילכלכה ובצמ

 .םינמוזמבו האובתב קלח ןחוטל ןתונ היה הנחטה לעב .טעמב

 ,הדשב תודבוע ןניאש תונקז ,תיב-תורקע תורכיא ןוחטל תואב ויה ללכ ךרדב

 ,קיתע ץע לספס בצינ הנחטה חתפב .יונפ היה םנמזש םימיב םיאב םירכיא וא

 ויה םירכיאה .הכילהה למעמ חונל םיבשייתמו קשה תא םיחינמ ויה ודי לע

 ךותל קבט ץוצמק םיסחוד ,תרטקמה תא םיאיצומ ,םהינולקצ תא םיחתופ

 םיזיתמ ויה תלזב ןבאב תדחוימ הדלפ תכיתח ףושפש ידי לעו ,"עפיפ״ה

 תרטקמה תא קילדהל ידכ השבי ץע תיירטפ וא ךומ תכיתח ךותל שא תוצוצינ

 .ןשע תולעהלו

 תושדחל רוקמ ,ןודעומ ,דעוו-תיב ןיעמ םייוגה םירכיאה לצא התוויה הנחטה

 לש תואקסע ושענ ,םיכודיש םימעפל ועבקנ םש .רפכה יעוריאלו םלועה

 תונחט .המודכו תונופטש לע םירופיס ורפיס ,םירווש וא םיסוס תפלחה

 ןמיהמ רוקמכ ,םידוהיה לצא "הווקמ״ה דיקפת תא םייוגה לצא ואלימ חמקה

 .תועומשלו תושדחל

 ,תבשה תסינכ םע .תבשו גח ימיב התבשש הדיחיה הנחטה וז התיהש ןבומכ

 רצע קנעה ץעה לגלג .ידדצ ץורעל רהנה לש םימה תא הטמ ןחוטה בייל היה

 קיקדה קבאה תא וידגבמ רעינ בייל .םייחרה ינבא םג ומדנ ותיאו ,ובוביס תא



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב ** 50

 ,תבש ידגבב לוח ידגב ףילחה ,ץומ יביסמ ונקז תא קרס ,הנוחטה האובתה לש

 .הכלמה תבש ינפ לבקל תסנכה תיב לא ךלהו ,למיירטשה תא שבח

 ריעל וידלי תשמחו ותשא םע רגיהו רפכה תא בייל בזע םיעבראה תונשב

 .תרחא
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 םיריעז םירחוס

 תוריפ .רפכה תרצותב רחסמה התיה תכרפמו השיתמ ,תדחוימ הסנרפ

 ורבעו ורחסנ תוקריו האובת ,רקבו ןאצ ,םיפיזשו ץע יחופת - םינתסובה

 .םיקחורמ תומוקמל םשמו ריעה לא רפכהמ ,די לא דימ

 םירהב םיקמעב םירוזפ ויה םהיתב ,הזמ הז םילודג םיקחרמב ורג םירכיאה

 דוביעב קוסע היה רכיאה .םינטקה םירחוסל התכיח םתרצותו ,תויאגבו

 לא עיגה ידוהיה רחוסהשכ דואמ חמש ןכ לעו ,תומהבה הערמבו תודשה

 .םינמוזמ וסיכבו ותתקב

 ס׳נרהא-דוד ,סקו בייל-הילא ,ןמרביל אבא ונמנ ףישב םירחוסה םע

 ירחוס ויה םלוכ .("שרוט-רעד")׳ץיבופופ ףסוי ונבו בייל-קיציאו ,ץיבוקשומ

 ידי לע םיוולמ ,םירעבש םיקוושל רקבה ירדע תא וליבוה םה .ןאצו תומהב

 .הטיחשל וא הדובעל תומהבה ורכמנ םש .םייוג םירמוש

 ריעל תוכלוהה תולגעה לע םתלוכרמ תא םיסימעמ ויה האובתה ירחוס

 .םיאנוטיסל הורכמ םשו ,טגיסל וא ,(סעוועשיוועד)אשיוו

 םינתסובב םיבבוס ויה הלא םירחוס .ץע-יחופתב רחסה היה ומצע ינפב קסע

 ,היופצה לוביה תומכ תא וכירעה זא .םיצעה לע החירפה ינצינ תעפוה םע דימ

 וקספ רשאכ ,םשה תוצרב .המידק ימד ןתמבו ףכ תעיקתב התשענ הינקהו

 ישדוחבו .ירפ יסומע םיצעב םירחוסה וכז ,רהבתה ריוואה גזמו תוחורהו דרבה

 .הבישיה ינב לש לודגה םמוי םג עיגהו ,ףיטקה לחה רבוטקוא-רבמטפס

 .הדיצב הרכשש הדובע לש םיבר םימיב וכז ,השפוחב ויהש םילודגה םירוחבה

 תא עוצפל אלש ,הדח הפטקמבו תונמואמ םיידיב השענ םיחופתה ףיטק

 םיפנעהמ ךכ רחאו ,םיכומנה םיפנעהמ תוריפה תא םיפטוק ויה םדוק .ירפה

 הליבומ הינשהו ,תומרע תמרוע תחא הצובק .תומלוס לע סופיט ךות םיהובגה



 53 4$ םיריעז םירחוס

 ריינב חופתו חופת לכ םיזרוא ויה םש ,םיתבב םייונפה םירדחה ךותל ירפה תא

 .הלבוהלו הליקשל םיזגרא ךותל ותוא םיסינכמו קד

 םירזחמ ויה הביבסהו םוקמה ירחוס רשא םילודג םינתסוב המכ ויה רפכב

 ותשאו (׳ץיבופופ)שרוט-רעד בייל-קיציא לש ןגה היה םסרופמ .םהילעב ירחא

 ןג הז היה .ןגה יתאפב םילעבה לש םתיבו ,רפכה זכרמב היה ןגה .הקבר-היח

 םש ויה ,םיפיזשהו םיחופתה יצע דבלמ .םיצע לש םיבר םיגוס ובו ,םיידי בחר

 תוריפ ינימ - ׳ףעלדימ״ו ״ןעשערגא״ ,ץביר לש םיחיש ,םינבדבוד ,ךלמ יזוגא

 .םינדעמו תוביר םהמ םישוע ויהש

 ס׳נורהא-עטלא הנמלאה לש הניגה ךרד ןגל בנגתהל ונבהא ,רדחה ידלי ,ונא

 ."םיבנג״ב השיגרה הנקזה הקבר-היחשכ ונב ונשפנ דוע לכ חורבלו ,'ץיבודיוד

 .והצק דעו ןגה הצקמ ודהדה תוללק לש תוזורחמו ,רידא לוק הל היה

 םה םג ויה ,"אקאסירפ״ה ,לזיו לאיזר לש ןתסובהו ,טרפלה שירב לש ןגה

 שאיול יתלשממה רפסה תיב להנמ לש ןגה םג ךכ .םירחוסה ידי לע םישקובמ

 השולשל .חוכהו הררשה ילעב ,רפכה יעושמ ,הגנג לשו הלקימ לש ןגהו

 םירכמנ ויה םתשולש .םידבועמו םיחתופמ םינג ויה הלא םייוג "םיצירפ"

 ךותל ץיצהל ונלוכי ףיטקה תעשבו ,םידוהי םירחוסל תוריפה תפיטקל

 תידוהי לגר הכרד אל הנשה תומי לכב יכ ,וללה םיצירפה לש "םישדוקה-שדוק"

 .םהיתב ןתפמ לע

 לש לוביה תא הנוק היהש ,טשערימיגארד רפכהמ דחוימ ידוהי רחוס ינרכוז

 ףיטקל דעו החירפה תרישנמ .יולה - ״יול-רעד-דוד״ היה ומש .הגנג ץירפה

 ידכ ןגה ךותב הנולמב רג היה - ץיקהמ קלחו ביבאה לכ השעמל - םיחופתה

 תולילב ."תבשל חרוא״כ רפכה יתבב חראתמ היה תותבשב .ירפה לע רומשל

 .קעוצו ףפותמ ,הינשה דיב קיר חפו תחא דיב לקמ .םיצעל תחתמ בבותסמ היה

 לע דחוימב םירבוע ויה םידליה ."ןתוא האור ינא" ,הטושפ תינמורב ."זיוו עיט"

 ליחתמ ,דרחנ יולה היה זאו םיפנעה דחא לע ץע תכיתח וא רורצ קורזל ןגה די

 .ירפה יבנג דגנ הסונמו קודב טנטפ "...ךיתיאר ,ךיתיאר" ףפותל

 ריסה ,וילטלטמ תא זרוא יולה דוד היה ,ירפה ףיטק רחאלו הנועה רמגב

 ילענו למיירטשהו ןטפקה ,עובשה עצמאב םהב שמתשמ היהש םילכהו

 הזוזמה תא קשנל ךלוה ,וירוחאמ םתוא לישפמ ,םיקש גוזב לכה םש - תבשה

 .ה״יא האבה הנשל דע ורפכ לא רזוחו ,תותבשב ויחראמ לש



24 

 ףיש לוע טחושה

 םייניע .םיטמק שורח חצמ לעב הובג שיא .סקס לשריה ׳ר היה רפכה טחוש

 תחתמ תוציצמה תואפ יתשב רוטע דדוחמ ןקזו ,תוקמוצמ םינפ ,תוצצונ

 היה "שדוקה-ילכ" לש היכראריהב .םייחלה תוצק דע תחדפהמ ,"הקלומרי״ל

 וררועתהש תוקפסבו תולאשב .ןיידה וא ברה לש םוקמ-אלממ ןיעמ טחושה

 זירז ,םכח דימלת היה אוה .לשריה ׳ר קסופ היה ,הטשפההו הטיחשה ידכ ךות

 ,הרות דומלל שדוק היה יונפה ונמז לכ ,תוסגו תוקד תומהב תטיחשב יקבו

 ,ונא .ארוק לעבו הליפת לעב היה אצמ תעלו ,ברע לוק ול היה .םיקסופו ס״ש

 ,(שידייב "קירבטכאלש״ה) רפכה לש הטיחשה תיבל תכלל ונבהא ,רדחה ידלי

 היה זילטאה לעב .תוסגה תומהבה תטיחש רקיעב ,הטיחשה השעמב ןנובתהלו

 הדוקעה המהבה שארב וזחא םייתש־םייתש ,הילגר עבראב המהבה תא רשוק

 ׳ר .ביבס ההובו תננחתמ ,תוחלו תולודג ,תולוגע םייניע יתש החתפ תאזשכ

 בהנשה תקו ,קירבמה בהלה לעב לודגה ףלחה תא איצומ היה ב״וש לשריה

 ךולה קילחמ הינשה דיה עבצא ןרופצבו ,הב תזחוא תחא די ,ריהב םוח עבצב

 קיתרנ תא .הלילחו סח םגפ הב ןיאו הרשכ ןיכסהש אדוול ,ףלחה דוח לע בושו

 תוצק תא .ויניש ןיב העוקת ןיכסהשכ ומיחרו וליחדב רגוס לשריה ׳ר היה ףלחה

 טחושה ."הטיחשה-לע" תכרב ךרבמו ויניע תא רגוס ,וטנבאב עקות היה ןטפקה

 העבה וינפב .הרוד לש רויצב קחצי-תדיקעב וניבא םהרבאכ יניעב רייטצמ היה

 לשכיי אל םולשו סחש תישירח הליפתב תוענ ויה ויתפש .החותמו הרוצע

 טחושכ ותרוכשמ .ןידכו תדכ המהבה תטיחש - שדוקה תכאלמב ותוחילשב

 ןכ לעו ,תונב יתשו םינב השימח סנרפל הקיפסה אלו ,המועז התיה הליהקה

 לש קחרמ ,דאלג־ןעילופו עזיטאב לש תוליהקה רובע םג טוחשל ךלוה היה

 .תואל אלל שדוקה תדובע תא השוע היה ףרוחבו ץיקב .מ״ק הנומש־העבש

 .לגרב ךלוה היה ,קהובו ינעבוט גלשב ,ספאל תחתמ תולעמ םירשע לש רוקב



 55 ףיש ילש טחושה

 ,וראווצ ביבס רמצ תחפטמ ,ושארל - עמשטוק - םיזע לש הוורפ עבוכ

 תוכורכ וילגר .ךורא ליעמ וילעמו קד ןטפק שובל ,וידי לע עבצא-דח תופפכ

 תרומשאהמ .דבל עסופ היה ךכ - םיהובג םייפגמ ךותב רמצ יטוטרמסב

 טוחשל קיפסהל ידכ ,עזיטאבל ףישמ - רקובה רוא דעו הלילה לש הינשה

 ."בירעמ-החנמ״ל ףישל רוזחלו ,רקובה תועשב הליהקה רובע

 :ןטקה תיבה קשמ לע הרמש איה .תפומל תיב-תרקע התיה הניירב ותשא

 םיזווא לש ןטק רדע ,היחורפא לע תרגוד ,םיפיזש יצע תצק ,תוקרי ןג

 םימיוסמ םיקלח לבקמ טחושהש גוהנ היה .תפרב תבלוח הרפו םוטיפל

 םימעטמ הניירב התשע םהמ ,לוחטו ןבקרוק ,םייעמ - ״הנוהכ-תנתמכ״כ

 תבו ,דוד ,בייל-לאומש ,חספ־םחנמ ,היעשי ,השמ ,רתסא :החפשמה ינבל

 .הניב ,"עקנו׳זעמ״ה םינוקזה

 התיה הלשיבש םילכאמהמ .היתוכילה תועינצב רפכב העודי התיה הניירב

 הטוע עק׳טחושה הניירבשכ :ועדי רפכה ישנא .םיכרצנל האיבמו השירפמ

 ףיעצל תחתמ תורתסומ הידיו ,תבש לש סיבשה השארל ,הלודג ףוג תחפטמ

 .םיכרצנל םינכומ םילישבת האיבמ איהש ןמיס - קנעה

 לע .הצולחכ םישולשה תונשב לארשי ץראל התלע ,הלודגה תבה ,רתסא

 האושה ירחא .העיסנ תואצוה תבל ויהיש ידכ הרפה תא לשריה ׳ר רכמ וחרוכ

 ןב .ישי תמרב תיקינבשומ התיהש ,רתסא הצולחה תבה הדרש ד״שת לש

 ץראל ןזלב־ןגרבמ העיגה הניב הנטקה תבהו ,היסורב יבשהמ רזח ,םחנמ ,דחא

 .לארשי־ץראב תוחפשמ ומיקהו שרוש וכיה םתשולש .לארשי



25 

 רפכב תונמלא

 יבא ריאשה ללכ ךרדב .ןהייח ףוס דע טעמכ ןתונמלאב וראשנ םישנ הברה

 תיבה תא ובזע םילודגה .םידלי לש בר רפסמב תלפוטמ ותשא תא החפשמה

 םימותיה תסנרפו ,םיכומסה תוזוחמבש תולודגה םירעב םלזמ תא ושפיחו

 ,האווצ תשגרה ךותמו תוחילש תשוחת ךותמ ,הנמלאה יפתכ לע תלטומ הרתונ

 םיתעל .המימי םימימכ תיבה תוכילה תא ךישמהל ידכ השפנ תא תרסומ התיה

 ,טעומ היה ךודישל רחבמה ,ןטק היה רפכה ,שדחמ תונמלא ונתחתה תוקוחר

 .שדחמ ןיאושינ לע תובשחמל יונפ ןמז ראשנ אלו ,דבכ היה הסנרפה לוע

 תחא לכ .תואיכ ןסנרפל הלכי אל הליהקה .לודג היה תונמלאה לש ןיינוע

 רמצ תווט ןהיניב ויה .המצע לע לקהל ידכ היחמו הסנרפ רוקמ השפיח

 ,תורפותו תומקור ,תותסכו םירכ יולימל תוצונ תוטרומ ,הגירסלו תויציצל

 תולפטמ ויה ןבור .הנותח וא הלימ תירב :ןוגכ ,החמש תותעל תויחבטו תורזוע

 וא םניחב ודמל םימותי םידלי .םוטיפל םיזווא םישש־םישימח לש ןטק קשמב

 ןיב קלחתמ היה םנמוא הליהקה ישנא ןיב ףסאנש הקדצה ףסכ .םניחב טעמכ

 .יראה תא עיבשה אל ץמוקה לבא ,רתסבו יולגב םיכרצנה

 עברא רדסמ דמלמה השמ יבר היה ישימח םוי לכב - ףישב היה גהנמ

 יכרצמ ףוסאל םיידוהיה םיתבה יחתפ לע ובבוסיש םירגובמ םידימלת תוצובק

 אלו ,דיל דימ רבועה רבד לכ םילבקמ ויה הקדצכ .תבשל םיקקזנה רובע ןוזמ

 לא ועדי םידימלתה .המודכו תוינטקו סרית חמק ,הטיח חמק :םינמוזמ אקווד

 .רתסב ןתמכו הענצב םיכרצמה תליבח תא חינהל - תשגל ךיאו תשגל ימ

 אלמ בלבו תועמוד םייניעב ,תודידבב ,םיפלודה תוגגהו תותקבה ךותב

 לשו רדחהמ םידליה לש םאובל תוכחמו תונמלאה תובשוי ויה ,הווקת

 תא ושייבי אלש - םתוא הוולמ התיה בלבש הליפתו ,הבישיהמ םילודגה

 ...םשו ןאכ םהירוה



 57 4$ רפכב תונמלא

 תקוצמ תא ורכז זא וא תוחפשמו םיתב ומיקהו ובזעו ולדג םימותיהשכ

 .הסנרפב עייסל ומתרנ ,ןבומכו ,רפכב החפשמה
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 (סדה)סדוה תקדצה

 דירפ דוד-השמ לש ותשא (סדה) סעדוה התיה תירותסמו תדחוימ תומד

 יבר לש רדחה ידלי לע דואמ תצרענ התיה ."תרתסנ-הקידצ" ןיעמ ,ץיבודיוד

 ויה םלוכ םירדחה .לודגה התיבב הדירפ הנטקה התב םע הרג איה .לסוי-המלש

 ,הינבמ דחא .תירבעה ןושלה לש קודקד ירפסו שדוק-ירפס תואבטצא םישודג

 .תינרדומה תירבעה יבבוחמ היה ,םייח

 יכדרמ ,לודגה ןבה .םינייטצמה םידימלתהמ ויהו תובישיב ודמל הינב תעברא

 יכדרמ - היה ויוניכ .רמטאסמ ש״ילאוי ׳ר לש םיקהבומה וידימלתמ היה ,דירפ

 םג ,רומאכ .הארוהלו הארוה רתיהל עיגה אוה .ףישמ יכדרמ רמולכ ,רעוויש

 שולש וא םייתש םג ויה .ונייטצהו תובישיב ודמל ,ביילו םייח ,קיזייא ,ויחא

 הלעב .םאה תסנרפב ורזעו תיב-קשמ תולהנמכ רפכל ץוחמ ודבע רשא תונב

 ידכ רקיעב ,תוקוחר םיתעל רזוח היהו רפכה תא בזע ,דוד-השמ ,סעדוה לש

 ,ותשא תא בזע ,דוד-השמ לעבהש ונניר .ס׳נורהא הקבר הנקזה ומיא תא רקבל

 ...לודגה םלועה תוכילהל ספתנ אוה וליאו ,תווצמב ידמ רתוי הדיפקה יכ

 תונוליו ירוחאמ תבשוי התיה סדה .ןירותסמ-תיב סדה לש תיבה היה ,רומאכ

 ליבשמ הובג היה תיבה .תוליפתו תוניחת תלמלממו םישודקה םירפסה די לע

 תותלד יתש לא םשמו ,ארטזוזגה לא וליבוה ץע תוגרדמ שמח וא עברא ,רפעה

 סדה התיה ןכרד .ריהב קרקרי תועובצ ,תיכוכזו ץע תוצבשמ תוצבושמ ,תוהובג

 םהל הכחמו ,רדחה לא םתכלב תישירח הליפתב רדחה ידלי תא הוולמו הציצמ

 .םידומילה רמגב

 תוגורעו קריה ןג תא החפיט איה .טעומב הקפתסהו קחודב הסנרפתה סדה

 רחאלש יונפה הנמז לכ .תימוי םויה הכירצל תופוע תצק הלדיגו ,םיחרפה

 הנאצ״ה :הלש שדוקה ירפס ךותמ תוישירח תוליפתל שדוק היה תיבה תדובע



 59 4$ (סדה)סדוה תקדצה

 םש .שייט-ירבעב "החנמ־ןברוק" רודיסו ,"הניחת״ה ,"ןושל-הנעמ״ה "הניארו

 .ללכה יכרצלו טרפה תוליפתל ,תוקוצמל םיעוגעגל טלפמה היה

 םישנה תרזע ןיב תסנכה-תיבב דירפמה ריקה היה הלש "יברעמה-לתכ״ה

 הפוטע ,םישנה ןיב הנושאר - תסנכנ התיה שדוק תאריב ,םירבגה םלואל

 ךותב הטחממה ,הזרה הפוג לע הפיטקמ הרוחש הלמש ,תבש לש סיבשב

 םעפ ידמ .היתוליפת תונתל הנמוזמו הנכומ ,הכורד הלוכו - הבעה רודיסה

 דע ץעה ריק ךרד רדוח היה הלוק .תוגלוז היתועמדו רוצע יכבב תצרופ התיה

 / ▼ ־ : , היתפשב ,התליפתב הנחכ ,יניע ינפל תדמוע תדחוימה התומד .םירבגה ילספסל

 .ישירחה הלוקבו תוענה

 ךורמ ,הבל תומימחמ תונהיל וניכז ,לסוי-המלש יבר לש רדחה ידלי ,ונא

 .תורצהו תוהובגה תותלדה ירוחאמ ונל "תברוא" התיה .הידי הפאממו היניע

 הביחב ונל תארוק התיה ,(עקטאלקה) רצה ןורשגה לא עיגהל ונקפסהש ינפל

 הזש םימחו םיירט (ךעלקי׳צלאפ) םיניפות הידיבו ,תופטלמ םייניעבו הלודג

 ונא םאהו ונדמל המ שחלב ונתוא תלאוש התיה ,תחנ אלמ בלב .ופאנ התע

 ןיפות דחאו דחא לכל הטישומ התיה .תויגוע לע םיכרבמש הכרבה תא םיעדוי

 ,ךעלרעדניק" :תשקבמ התיה תועמוד םייניעבו ,רכוסו גרפ יריגרגב קזובמ םח

 ךמא" הנוע התיה ץק ןיא רשואבו ,"...הלמב הלמ םר לוקב וכרב ,םידלי

 .הלודג תוקבדב

 .ד״שת רייא ו״כ לילב ךאלמכו ףרשכ ,תוקבד התוא ךותמ דקומה לע התלע

 ירהב ריאמ-תיב בשומב רטפנ ,"רעוויש" דירפ יכדרמ ׳ר :ודרש הידלימ םיינש

 ןכ םג התלע ,הדירפ הריעצה ותוחא .הארוה-הרומכו ברכ ןהיכ םש ,םילשורי

 .החפשמ המיקהו הנתחתה ,לארשי ץראל



 רעגנאל־רעד־־ע׳לשריה
 (ךוראה שריה)
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 ףונב וגזמתהש לרוג יכומ ויה ,שורומרמב תורייעו םירפכ הברהב ומכ ,ףישב

 .םירגפמהו םיגירחה םע דדומתהל םילכ ויה אל .ונממ קלח וויהו ירפכה ישונאה

 םייסיסבה םהיכרצל הגאד החפשמה רשא הלאכ ויה .םלרוגל ובזענ בור יפ לעו

 דגבו ץוחרל םימ ,רצ םחלב םתוא ודעס רפכה ישנא רשא הלאכו ,םיימוי־םויה

 וקחצש םינצילל רודיבו "הקוסעת" הלא ןפוד יאצוי וקפיס ללכ ךרדב .שובלל

 .םנובשח לע

 רעד שריה" :שידייבו) .ךוראה ע׳לשריה היה הביבסבו ףישב םסרופמה ןצבקה

 ךונח ׳רב יבצ ׳ר דומעי" :תובישח לש המינב ול וארק הרותל הילעב .("רעגנאל

 ."יולה

 םילגרמהש םיליפנה לעו ןשבה ךלמ גוע לע לסוי-המלש יבר לצא ונדמלשכ

 ךיא ונל השיתמהו ע׳לשריה לש ותומד וניניע דגנל הצפק דימ ,םהב ולקתנ

 .רטמ ינשמ הלעמל לש הבוגל ססונתה רעגנאל-רעד-שריה ...םהה םיקנעה וארנ

 וינישו דלוס ופא ,תורוחש ויניע ,תובעו תוינרשב ויתפש ,תודימ־לדג ושאר

 ,תוקלחה ויתואפ ולפתשה חצמה ידצ ינשמ .סוס ינישכ תוטלובו תולודג

 בנז תורעשכ ויתורעש יפיז .וינפ תא רטיע רצקהו בחרה ונקזו ,תפזכ תורוחש

 ופוג תדיממ םינטקו םירצ ויה וידגב .תטמוקמו היוהד תעבגמ ושאר לע .סוס

 וירבאל ומיאתה אל רפכה יבידנמ לביקש םישמושמה םידגבה יכ ,םשוגמה

 לש טפורמה וליעמ תא שקבמ ,וילע םחרמ טייחה שריה היה םימעפל .םילודגה

 .הקדצ תווצמ םשל יאלט תפסותו לוורש תפסות ול םיאתמו ,ע׳לשריה

 םירצקה םילוורשה ךותמ תוצבצבמ ויה שריה לש תובחרה וידי תופכ

 וסחדנו ובחתנ ,םיטוטרמסב תולתוחמה ,תובאוכה וילגר .םיבחר םיטושמכ

 רפת וביבסו ,דחוימ םומיא ורובע ןיכה רלדנסה אנח .תויקנע םיילענ ךותל

 םילוזרפה .ע׳לשריה לש ולגר ףכ תדמ יפל תויקנע םיילענ ,סג רועמ ןיקתהו



 6ו (ךוראה שריה)רעגנאל-רעד-ע׳לשריה

 ,ע׳לשריה לש ויתודימ תמועל .הילא חפנה לש וידי ישעמ ויה םיילענה יבקעב

 ,ףופכ הוג ,תרוויח ,הכומנ ,הזר :רומגה וכופיה שממ (ה׳צחור)לחר ותשא התיה

 תינועבצ שאר תחפטמ הפוטע דימתו ,הרובידב תמגמגמ ,הדילמ תומוקע הילגר

 םינכמ ויה ,תובדנ ץבקל םיתבה יחתפ לע דחי םרזחב .תינוחרפ הלמש השובלו

 .׳רצקה ישש םויו לודגה-תבש" םתוא

 התיה םתיב תפצר .חפנה הילא לש הייחפנה לומ ןשי ץע תיבב ורג םה

 תרדסמ ה׳צחור התיה הייפאה רונת בוכרכ ביבסו ,בהבהצ רמיחב תחיוטמ

 .תיבה טושיקל םיקיר םינוקובקבו תונצנצ

 .םירפסה ןורא די לע ירוחאה לספסה לע בשוי ע׳לשריה היה תסנכה תיבב

 םדרנ אוהשכ ותליפת תא למלממ היה ,ףלקכ הביהצמ תיקנע תילטב ףוטע

 הפירח יקיבט םירזפמ ויהו םירענה יבבושל "ןוצר-תעש" זא התיה .ורודיס לע

 םיקחרתמ םידליה ויה ,לועפל לחה יקיבטהשכ .ע׳לשריה לש ויריחנל תחתמ

 .המדא תדיערל תומוד ויהש תושיטע לש הרדסל םיכחמו ע׳לשריהמ טעמ

 ועזעדזנש דע ,תולוק ילוקב שטעתמ ,ופא תא ףשפשמו ףשונ היה ע׳לשריה

 ,ותיא וחדבתהש ןיבה הנושאר השיטעב רבכ .תסנכה תיב תרקתבש ץעה תורוק

 תוריטסו תופיחד הבחרה "ודי-תנתמ״מ קלחמו ,שחנ־ךושנכ םמורתמ היה זאו

 תוארל םיכחמ ונייה ,רופיכ־םוי לש ףסומ תליפתב "םיערוכ" תליפנב .עגרנש דע

 הנפתה זאו םוקי להקהש הכיח דימת .אוה םג לפונו ערוכ קנעה ע׳לשריה ךיא

 תיצחמכ לע ,רזופמה שקה לע ותמוק אולמ חטתשמ היה .וליבשב םג םוקמ

 ,קחדיהל ,ערפתהל םיבבושה םירענל תונמדזה התיה זאו ,תסנכה תיב תפצר

 םמורתמ היה ע׳לשריה .ויפתכ לע םביכרהלו םינטק םידלי ףוחדלו סופתל

 .םידמגה ץראב רבילוג ומכ םיבכורה תאו שקה תא וילעמ רענמו

 רעזייל ׳ר לש ונב ,ע׳לשריה לש ונכש :רדסה-לילב התיה העובקה החידבה

 ע׳לשריה ןובשח לע חדבתהל בהאו לודג ןציל היה ,(ס׳רעזייל יבצ) ׳ץיבוא

 הכחמו ע׳לשריה לש ותלד ינפל רדסה לילב בנגתמ היה הז ׳ץיבוא יבצ .ךוראה

 היה זא וא .גהנמכ ,ךתמח ךופש" "הדגה״ה עטקב תלדה תא חתפי הלהש

 ליל" תכלמ לא רשי תעסופו ,הנקז תא תענענמו העוג התיהש הנבל זע ליחשמ

 הקספש דע התוא עיגרמ היה ךלמ״ה הלעב ע׳לשריה .ע׳צחור איה אלה ,׳רדסה

 ינוונחה ןבמ .ול חלסו תאז השע ימ עדי ע׳לשריה .םידחופמ תולוק עימשהל



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב **. 62

 תא ףילחמ היהשכ ,םינמוזמב אקוודו הנוגה הבדנ לבקל הכוז היה ,ןצילה ,הזה

 .םינוונחה קפלד די-לע בירעמל החנמ ןיב ויבא

 הבר-הנעשוה לילב "םילד-רזוע" הפקהה תא ריאשהל ףישב היה גהנמ

 םילמה ללגב ,'ב גוסל וז הפקה תבשחנ התיה םידוביכה לש גורידב .םינצבקל

 רפכה ינצילל םוקמ היה ןאכו ,"אנ העישוה םילד רזוע" :זורחה תא תוחתופה

 ותוא קר םיחפקמ עודמו המל :ע׳לשריה תא חותמלו ןושש לע החמש ףיסוהל

 .׳ררע תתוחפ" הפקהב

 דבוכמ ךונח ׳רב יבצ ׳ר" :זירכה יאבגהשכ ,דחא הרות-תחמש ינרכוז

 םשמ דירוה ,שילופל לעמש גגה תיילע לא ע׳לשריה דימ ץפק ,"׳םילד־רזוע׳ב

 היהו .םהמ ונובלע תא םוקנל ,םיאבגה לא בר םעזב ץרו הרובקה ילכ תא

 דחוימה המוגמגמו ,םישנה תרזעמ ע׳צחור תא וקיעזהש דע "וחמשו ושיש"

 ס׳לשנא לאירזע ׳ר תא הארשכ עגרנ אוה .קיספהל ךירצש ע׳לשריה ןיבה

 :רשו תובהלתהב דקור ,הפקהל אוה םג ףרטצמו הרות רפס חקול דבוכמה

 םיאחומ רפכה ינצבק לכו ,"אנ החילצה ליצמו הדופ״ו "אנ העישוה םילד רזוע"

 .ע׳לשריה םע םידקורו םייפכ

 תפוקתב ,םיעבראה תונשב .וילגרב םייתלגומ םיעצפמ לבס ,הז ע׳לשריה

 .םשוגמה ופוג תא וקיזחה אל תוחופנהו תובאוכה וילגר .בכשמל לפנ ,המחלמה

 תוקנלו תושובחת ול ףילחהל ,הלעב תא דועסל ע׳צחורל תורזוע ויה רפכה תושנ

 ךורעל (אשידק הרבח)א״שחגה רקיעבו הליהקה התשקתה ,רטפנשכ .תיבה תא

 תמצע אולמב הלגתנ ,ר׳נימלוה ןיילק השמ ׳ר .לבוקמכו גוהנכ הרהסה תא ול

 חקל :שדוקה תכאלמ לא שגינו וחצמ תא טמיק ,דדוחמה ונקז תא ףטיל .וחור

 ותיב לא סנכנ ,הרהטה שרק תא חקל ,הווקמהמ םימ בואשל ךלהו םיילד ינש

 םיאולבה וידגבמ רטפנה תא טישפה ומצעבו ,הנחצה לע רבגתה ,ע׳לשריה לש

 ץחרו ,הלגומבו םדב תודומצהו תוקובדה וילגר תושובחת תא ףלק ,םיטפורמהו

 ׳ר .המוצע הווצמב הייכז לש תוטהול םינפבו תובהלתהב ופוג לכ תא רהיטו

 הכז ףוס ףוס .ותיא איבהש םייקנ םיכירכתב ע׳לשריה לש ותפוג תא ףטע השמ

 .ופוג תדימ יפל - יקנו ןבל ,שדח דגבל קנעה ןצבקה ,ךוראה ע׳לשריה

 .תמה תייוולה תווצמב תוכזל םלוכ ופחדנ ,הדבכה הטימה תא ואיצוהשכ

 הליזה ,הטימה יאשונ ירחא תולשוכהו תומוקעה הילגרב העספ ע׳צחור

 הצקל דע יולה ךונח ׳רב יבצ ׳ר תא וויל םלוכ .והשמ הלמלמו תועמד



 63 4$ (ךוראה שריה)רעגנאל-רעד-ע׳לשריה

 םשבו שודקה להקה םשב ,ירפכה ןימלעה תיבל - ״סערעדאפ״ל - רפכה

 ושעש המ לכ לע רטפנהמ החילסו הליחמ השמ ׳ר שקיב אשידק הרבחה

 .םיעדוי אלבו םיעדויב וב ועגפ םא ,ודובכל
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 רפכב בבותסה ,ךוראה שריה לש תלדוגמהו תמשוגמה תיקנעה ותומד תמועל

 םידליה .םיזוואה העור ,ץוגה ס׳בקעי-לאומש על׳השמ - שיא קפס רענ קפס

 רוקממ הדריש תירותסמ תומד ןימ "המשנ לש לוגלג" אוהש םיחוטב ויה

 .הז דספנ םלועב והשמ ןקתל ,תומשנה

 תציבח לע תורשכ חיגשמו ןאצ העור היה ,בקעי־לאומש ,על׳השמ לש ויבא

 ,הדיחיה םתבו ותשא ,ןבואר-רתלא ,על׳השמ לש ויחא .םישבכו םיזע תוניבג

 לובגב ינוציקה תיבה היה םתיב .דחאכ תוכזו שנוע רזומה החפשמה ןבב ואר

 ססונתה םש ,לעשטססל טעגיס ןיבש ךלמה ךרדל בורק ,רפכה לש ןוילעה

 ."ירדנאפ-עלעסאי" םידוהיה יפב הנוכש בולצה לש ולספ ,"םלצ״ה
 ▼ ׳

 "ירבע" אורקל רדחב דמל .ילכש רוגיפ םע דלונ םיזוואה העור על׳השמ

 העורכ וקיסעהל וירוה וטילחה ,"תילכת״ל עיגי אלש וארשכו ,הליפתה רודיסב

 .רפכה לשו החפשמה לש םיזוואה תוקהל

 וציצה תוהובה ויניע .תובוצעו תודחופמ תולוגע םינפ לעב ,היה המוק ךומנ

 הצלוחב וא ,הכורא תנותוכב שובל היה לוחה ימיב .הטורמה ותעבגמל תחתמ

 ימיב .תוקצבו תופחי ויה תורצקה וילגר .םיאלוטמ םייסנכמו ,םילוורש תבחר

 .םיזוואל הערמ יחטש שפחל והצקל רפכה הצקמ דדונ היה םיכוראה ץיקה

 תחת .סריתה םחל תנמ וכותבו ,ןוסכלאב ופתכ לע יולת היה םיעור לימרת

 ודיב .רזפתי אלש רדעה לע חיגשמ היה ותרזעב ,קד טוש זחא יחשה תיב

 םיבלכהו ,םייוגה ידלי - ״םיצוקש״ה תא דיחפהל םידדונ לקמ - הינשה

 .םוי םוי ויזווא תא ליבוה ךכ .םיטטושמה

 תא םמיח םש .ובכשמ םוקמ היה םש ,המחה הבוראה די לע ,תיבה גג תיילעב

 .החפשמה לש ןוזמה ירייש - ויתוחורא תא לכא םשו ,םירקה תולילב ופוג

 רובידה תרוצל ונלגרתה ,םידליה ,ונא .םינבומ יתלב ויה ורוביד ךותיחו ותפש
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 ."תוומה־ךאלמ״מ דאמ דחפ אוה .ויכרצ תא ונוניבה םיטפשמה ירבש יפלו ולש

 היה םשל ,"סערעדאפ״ה - ןימלעה תיבבש םירבקהמ עפשומ היה הארנכ

 ולצא רייטצנ "תוומה־ךאלמ" .תויוולהב שגפנ םשו ,הערמל םיזוואה תא ליבומ

 תוומה ךאלמשכ" :םגמוגמ טפשמ לע רזוח היה דימת ...םישנא גרוהה שיאכ

 רג היה הז ק׳ז ."...ק׳ז יוגה לש הטמסל חרבא ינא ,תחקל על׳השמ לא אבי

 ...םיסוס בנגכ עודי היהו תחדינ הטמסב

 לבויל ,רפכה תא הצחש לודגה רהנה ןיבש חטשה היה וילע בוהאה םוקמה

 לש הנותחתה חמקה תנחט לש ץעה ילגלג תא עינמ היהש ,לחנה לש ידדצ

 בשי ןאכו ,קורי בשע הסוכמ םיידי בחר רקפה חטש םש היה .ןחוטה בייל

 לאו רהנה לא ןנובתמ היה ולקמ לע ןעשנ ,הלודגה ןבאה לע חונל על׳השמ

 ילוש תא טיסמ ,תרזפתמה ותקהל תא ףסוא ,םק היה םעפ ידמ .םיזוואה תקהל

 חורפא ףורטל ברואה ץנ וא זב הזיא שי םא םימשל ןנובתמו ,חצמהמ ותעבגמ

 לכאמ םתס וא האמחב םחל תסורפ ול םיאיבמו התיבה םיצר ונייה ונא .ךר

 .דסח השעמ לש קופיס ונשגרהו ,לשובמ

 רפכ־ןב ותואכ .םירופיכה םוי היה ס׳בקעי-לאומש על׳השמ לש לודגה םויה

 להקה לכש הארו םירופיכה םויב תסנכה תיבל סנכנש םידיסחה ירופיסב

 םיעורה לילח תא ונולקצמ איצומ ,ותורובב ךא ,ותובהלתהב אוהו ,ללפתמ

 :ויללפתמ להקל הנופו וילא שגינ ,ותליפת תא קיספמ יברהו ,ללחל ליחתמו

 תעבש תא החליפ ,ללפתהל עדוי וניאש העורה רענה לש ׳לילחה תליפת"׳

 על׳השמב םגש םיחוטב ונייה ."...ותוכזב ונתליפת הלבקתנו םיעיקרה

 .ללכה ןעמל תלעופש השודק המשנ תרתתסמ

 ,םייקנ םידגבב ותוא םישיבלמ על׳השמ לש וירוה ויה םירופיכה םוי תארקל

 ותוא םידירומ ויהו ,תוטורשהו תוקצבה וילגרל דבל ילענ ול ומיאתה .גח ידגב

 םיילענה תא ץלח על׳השמ .הלילה לכ רע תויהלו ׳ללפתהל" תסנכה־תיבל

 תובהלש .ותוא וממה ןזחה לש םינוגינהו הליפתה םוזמז .וביבס ןנובתמ היהו

 הנוממה יוגה יליסו .תותילטה לעו תוריקה לע ודציר לוחה יחפ ךותב תורנה

 .העורה על׳השמ די לע םעפ ידמ בשייתה ,תורנה לש הרימשהו הקלדהה לע

 ןיב הוושו םיפחי ןיב ףחי ,"םעה-דחא״כ שיגרמו וביבס ןנובתמ היה על׳השמ

 ןוטק הוושמו הוושה תוצרל ךר אוהש םינימאמ לכו" הליפתה עטק .םיוושה
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 על׳שריה די לע דמע העורה על׳השמשכ ,תדחוימ תועמשמ לביק "".לודגו

 .שודקה םויה תליפתב רפכה ידיגנו יבידנ םע דחי ,ךוראה

 תיילעב ובכשמ םוקמ תא ול ריכזה תסנכה-תיב תפצר לע רזופמה שקה

 תריווא .םיזוואה יחורפא יעוגעגכ וילע המוד היה הליפתה םוזמז .תיבה

 לא ,הלדה ותפשב ,אוה םג ףרטצהל ותוא הררוע ,תסנכה-תיבב תומימחה

 .להקה דחאכ הכז הליפת

 ,םיגלשו רופכ ,ךורא ףרוח ירחא ,ב״שת תנשב ,האושה םדוק םייתנשכ

 ותמשנ התלע ,רונתה תבוראו ץעה יפער ןיב גגה תיילעב .תמו על׳השמ הלח

 תסייד תנמ תא ול איבהל םלוסב הלעש ,ויבא .םיאור ןיאבו תודידבב המיימשה

 .רופא-לוחכ ורוע עבצו ,ובכשמ לע אופק ואצמ ,המחה (הגילממה) סריתה

 אשידק-הרבחהו להקה שאר ,לרפ ס׳לשנא לאירזע ׳ר לא ץר ןבואר-רתלא ויחא

 דימ ץרש ,ןיילק םולש ׳רב השמ ׳ר תא וקיעזה .׳רטפנ על׳השמ" - ועידוהל

 תא םירחאה תרזעב דירוה םילודג םיצמאמבו םלוסה לע ספיט ,רפכה הצק לא

 הסוכמ ,הכרה ץעה תפצר לע תיבה ךותב בכשל על׳השמ הכז םעפה .רטפנה

 יקרפ םילמלממו םיבשוי םישנא ןיינמו ,וביבס םיקלוד תורנו הלד הכימשב

 .יודיוו "ןידה-קודיצ"

 עבראו ויתויציצ תא בחת ,ונטפק תא דירוה תווצמהו תיציצה השוע השמ ׳ר

 וליחדב .תמא לש דסח תולימגל שגינו וילוורש תא לישפה ,וטנבא ךותל תופנכה

 ולדגו "וחמצ״ש ,םידגבה תא .תמה לעמ היוהדה הכימשה תא דירוה ומיחרו

 םיקסועה לע דקפ :לצעתה אל ןיילק השמ ׳ר .דירוהל השק היה ,רטפנה םע דחי

 אוה .הרהט-הווקמל הליבוהלו ,םיתמה תטימ לע הפוגה תא סימעהל ודי לע

 הברה ןיאש ןיבה ןכש ,הזה דחוימה "הווצמה-תמ״ב לפטל תושר להקהמ שקיב

 ,הווקמה ןלב ,טייחה שריהמ שקיב .ןובקירה חיר לשב הכאלמה לע םיצפוק

 ןיילק השמ ׳ר שגינ הלוחהו ךרה הקוניתב תלפטמה םאכו ,םימח םימ םמחל

 רזג השמו ,םיטייחה-ירפסמ תא ול טישוה שריה .הרהטה - שדוקה תדובע לא

 .םדבו איקב ,האוצב םיגופסהו ,רטפנה ףוג לא םידומצה םיאוצה םידגבה תא

 ושאר תורעש תא זזג .ותדיל תעמ םהל הכז אלש םימח םימב ץחר ופוג תא

 ,ופוג לכ הסיכש ךרו יקנ ןבל ןתשפ דגבל הכז על׳השמ .וילגרו וידי ינרופיצ תאו

 תוכזל קחדנ דחאו דחא לכ ,אשינ םייפכ לע .תוחופנה תופחיה םיילגרה ללוכ

 תוקהל תא ליבוה םהילע ,םיקוריה תורכיכהמו םיאשדהמ דרפנ ךכ .הווצמב
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 ותוא וויל םידליו םישנ םישנא .המלש הנומאבו וחוכ לכב ,הערמל םיזוואה

 .הרוצע העמדבו "...ןוילע רתסב בשוי" תליפתב

 לש ןימלעה תיבב רפעה תילולתל תחתמ על׳השמ ראשנ ,ןכמ רחאל םייתנש

 .הנורחאה םכרדל ,ץיוושואל ועיגה ויוולמ-ויבורק וליאו ,ףיש

 .יתודלי ןורכיז ךותמ ריכזמ ינא - םישודק ןיליוגכ וזנגנש תומשהמ רחא לכ

 ןיידע ,יוודה םפוג ךותב םהיבאכו םהיתוחמש ,םהיתובהא .ראשנ אל רחא רכז

 לש תומלוע .ץיוושוא לש הדיקעהו הפרשה חבזמ לע רפאה תמרעב םירובצ

 םרכז יהי .םהה םינשבכה טהלב ושבי דחפו ליג לש תועמד ,ועדגנ םיעוגעג

 .םלועל תרכיי אלש םשו-די



 םיסחיהו ירפכה יווהה
 םייוגה םינכשה םע

 תוחמשה םתיאו ,םייחה ומרז ינחורהו יזיפה םויקל תוימוימויה תוגאדה תורמל

 וא הקוחר המחלמ ידי לע ועתפוה םימעפל .םיעובקה םהיקיפאב ,תונוגיהו

 תומחלמהמ ורזחש םייוגה םיכנה .םדוקה ולולסמל לכה רזח ךכ-רחאו ,הבורק

 .םהיתואקתפרה תא תובר םינש דוע וראית ,תוברקב םהיתועיצפ לע ורפיסו

 ירופיסב וגילפה ,ש״ייהו ןייה תייתש תעשב ,רחא דיא םוי וא ןושאר ימיב

 .תדלומה ןעמל םשפנ תוריסמבש תויאורהה לע ,תואמזוג תפסותב הרובגה

 ןותנ היה לגרה םדג .תחאה ולגר לע ןעשנש ,לגר עוטק ,רדקה ןוי היה ףישב

 ,תורוחשה וינרופיצב ושאר תא דרגמ היה ויפב הנשעה ותרטקמשכ ,ץע בקב

 תחתמ לספס לע .וינודיכמו ביואה יחתותמ עצפנ וב ברקה לע תונורכיז הלעמו

 תופכ ןוגכ ,הפצפצה יצעמ םיפלוגמו םיטורח םילכ חטוש היה הייסנכה רדג

 .ןייו קבט תונקל לכויש ידכ םתוא רכומו ,תוירעקו תוגלזמו

 םהינכש רובע יח הנש-חול ןיעמ ויה ,םהיגחו םהיתותבש ,םידוהיה ייח

 ,םיגלשהו םימשגה ,עבטה רוזחמ .םמוי רדס תא ומיאתה ויפ לעו ,םייוגה

 םייטרפה םייחב רוזשו רושק ,בלושמ היה ,ריצקהו העירזה ,הלימקהו החירפה

 ידוהיה ונכשב תוארל לגרתה רכיאה .םידוהי־אלהו םידוהיה לש םייתליהקהו

 םיגלשה תרשפה תנועב .הזב הז םירזענ ויה ףאו ,ךרוצה תעשב הדובעל רבח

 ץתנל ידכ תורהנה יקיפא לא םיאצוי ויה םלוכ .ףצושה רהנה תייטהל ףתכ וטה

 .המירזה ןוויכל םתוא ףוחדלו םתוא טוונל ,רהנה ילג לע ופצש חרקה ישוג תא

 .ושבתשהש םיכרדה תא ןקתל םלוכ םיאצוי ויה ,םיזע םימשג ירחא

 םתאצב ."םוחרה ו״שי תגירה" לע םידוהיל וחלס אל םייוגה םנמוא

 ,"חישמה תבילצ" תא ראית רמוכהש ירחא ,׳לודגה ישימח םוי״ב ,הייסנכהמ

 "הווצמ" לבא .םידוהיה יתב תוגג לע םינבא םיקרוז ויה - ותומו ותדלוה

 ינש .דוחל "ותמקנו ושי תגירה״ו ,דוחל הדובעו רחסמ .דוחל השעמ ייחו ,דוחל
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 .בלבש המכסהו "קשנ־תתיבש" ןיעמ התיה .שממ הזב הז ועגנ אל םימוחתה

 היה רמוכה ,דייצהו הדשה ייחל הזו ,בקעי לוק עימשהל תסנכה-תיבל ךלה הז

 ברה ,לידבהלו ,קוחה לע ורמש םימרדנ׳זה ,וירכיא לש תדה ייח לע הנוממ

 .תובאה תרוסמ יליבשב ותליהק תא טווינ ידוהיה

 טילבהל םימרדנ׳זה ולדתשה ,תונערופל םידעוימה םיירצונה םיגחה ימיב

 תווצמ" רובע םידוהיה תואטמסב אקווד ,הלועמה םתרימשו "םביל-בוט" תא

 םידוהיה .ףסכ הוושבו ףסכב ,אמלע יאהב םרכש תא ולביק "רדסה-תרימש

 .׳ףירחי אל ימד" :הזל וארק

 וא ,ידוהיה ברה לצא ןיידתהל םייוגה םיאב ויה ,םירחא םירפכב ומכ ,ףישב

 ׳ר לא ואב םה ףישב .הליהקה שאר ,(םנושלב "אדזאג״ה)וימעב-לעבה לצא

 .םינפ אושנו להקה שאר היהש "הליארדזיא" ויוניככ ,לרעפ ס׳לשנא לאירזע

 היהו ,הנידמה יקוחב לודג יקב היהש ,ןרטש ןויצ־ןב ׳ר לא םג םיאב ויה םה

 םידוהיה לש םתוקידא ללגב אקווד .קסופכו ררובכ םייוגה וינכש לע ןמאנ

 ,החפשמה ייחל תונמאנו תורכשמ תוענמיה ,דעומו תבש תווצמ תרימש ,תדב

 םהינכש ןחלוש לא םהיתובירמו םהיכוסכס תא איבהל םירכיאה ופידעה

 תוולמ תובירמ תוצרופ ויה ,ןייבו ש״ייב םייוגה לש םביל-בוטכ .םיידוהיה

 ,םעז רובעי דע םולש וניכשהו ודירפהש הלא ויה םידוהיהו ,םינזרגבו םיניכסב

 .האבה הבירמל דע

 רקוב תונפל תבשב המצעמ אובל העדי (תבש לש היוג) "עטיוג ס׳בש״ה

 םירכיאה תונב .םומיחה רונת תא קיסהל ידכ םירקהו םיגלשומה ףרוחה ימיב

 תולכאמו רשבו בלח ,תורשכה יניד לכב תואיקב ויה ,םיידוהיה יתבב ודבעש

 וחכש וא ,ךרבל הכרב וזיא ושקתהש םינטקה םידליל ורזע םימעפל .םירוסא

 ברה לש היוגה ותרזוע" :עודיה םגתפה .הנישה ינפל "לארשי-עמש" אורקל

 ,הקיס רוודה תשא .תיתואיצמו הטושפ תמא היה ,"תוכלה קוספל תעדוי

 .שידיי העדי ,הייפאה ירונת חויטל תיחמומה

 םידליה םע דחא לספס לע יתכלממה רפסה תיבב ובשי םירכיאה ידלי

 ידגבב הזו ,ןידע גיראמ יושעה טייוחמה וליעמב הז .הלא דצל הלא םיידוהיה

 ירבחו ,ויתואפבו הקלומריב ידוהיה דליה .םירכיאה ידי השעמ םיבעה רמצה

 םיביואכ תוקספהב ונששוגתהו ונצצורתה .האפו שאר ףקומ המ׳צוקב ירכנה

 ידלי םג ,םירופה גחב .תוקישנבו תוכישנב ,וישעו בקעי ומכ ,םירבחכו
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 ,לידבהלו ,םירופ ימדבו "םיבוט־םירבד״ב תוכזל ידכ םישפחתמ ויה םייוגה

 שידייב)"אדנילוק״ה תא רישל םייוגה םינכשה לא םיכלוה ונייה דלומה גחב

 .("ןעוועדנילוק"

 אדנילוקה לע תיכולאוו תינמורב הידורפ ןימ ,םילמ המכ רכוז ינא

 הבוט אתבס :תרקרקמו גגל תחתמ תבשוי הרוחש תלוגנרת" - השודקה

 .זורח הז היה תירכיא-תינמורב - ״״.רישא אל רתוי ינתת אל םא ,ךעכ ינת

 ונתיו ואצי ותשא וא רכיאהש וניכח ונאו ,םוקיה תא הסיכו ףפא רוקהו גלשה

 םיזוואה תטיחש תנוע התיה הכונח ימיב .הנבל יזוגא ןפוח וא ץע-חופת ונל

 תא חינמו טחוש ברש לשריה ׳ר ךיא ץיצהל םיאב ויה םייוגה ירבח .םימטופמה

 חטשמה לא ונכלה ,רדחה ידלי ונחנא וליאו ,ןבלה גלשה לע םיממדמה תופועה

 גח דובכל ,םיריזחה ,׳רחא-רבד״ה תריחנ תא תוארל תורהנה ינש ןיב אופקה

 .דלומה

 ןזואה-לדב תא וא ךורחה ריזחה בנז תא ולביקשכ םהב םיאנקמ ונייה אל

 לובג תאו ומוחת תא עדי דחא לכ .איהה האמטה היחה תטשפה תעשב יולצה

 .רוסאהו רתומה

 ןיבל ידוהיה המדאה לעב ןיב לוביה תקולח תעב ,ףיסאהו ףיטקה תעשב

 םרע רכיאהש ירחא ,וקלח תא ול ררוב עקרקה לעבש לבוקמ היה ,יוגה וסירא

 הקולחה .ןתלתהו ןבתה ,הרועשהו הטיחה תומולא ,סריתה יחלק תומרע תא

 וא םיכוסכס ויה אל .סיראל שילשו םילעבל שילש ינש בור יפ לע התיה

 .תובירמ

 התיה ."ויתומולא הנירב אשונ״ה תחמש הדהדה ףיסאהו עבושה תפוקתב

 תמיפ תואלמ םירוושלו םיסוסל תומותר תולגע .קופיסו ןוצר תעש תאז

 .ךוראה הדובעה םוי רמגב תודשה ילעב לש םהיתב לא ומרז האובתו

 הדיצה וקחד האבה הנועל העירזה ןונכתו ףרוחה תארקל לוביה םוסיא

 םינכשב עוגפל תדלומה םשבו תדה םשב םיתיסמה לש םהיתונובשח תא

 .םיידוהיה

 ידוהי ריכזמ ףיש לש רפכה־תצעומב היה ,הנושארה םלועה תמחלמ םותב

 יקב היהש לודג ןדמלו םיימש ארי ,ןקדבע ,הובג שיא .ןרטש ןויצ ןב ׳ר םשב

 תירגנוהו תינמור עדי ןכ ומכ .ידיינ אלד יסכנב רקיעב ,אתוכלמד-אנידב

 ןויצ־ןב ׳ר" והוניכ ללכ ךרדב .קיודמו לסלוסמ די בתכ ול היה .ןיירוב לע
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 רפכה לש תועקרקה תפמ האצמנ ותיבב .(שידייב "ןוירטונ "ה) "רעטאנ-רעד

 .םהיתוקזחו

 ׳ר לש ותיבל רפכה יניינע לש הינומגהה הרבע ,ססבתה ינמורה ןוטלשהשכ

 ,יוגה ,ירפכה הצעומה שארל שמיש אוהו ,רפכה תצעומ הנכש םש .לרפ לאירזע

 .תונושה תופטושה תויעבב ץעוי ןיעמ

 ידי-לע ונמתהש ,רפכה יחקפמכ םידוהי ינש ושמיש תמיוסמ הפוקתב

 לש שוביש) "סרעטכאב" - וארקנ שידייב .הצעומה שארו תונוטלשה

 םיוולנ ויה םהו ,(חקפמ - (86ס1נג01ו£6ו:) רעטכאעביואב תינמרגה הלימה

 וא הנונרא ,םיסמ לש לודג בוח רבטצהשכ .רפכה תצעומ לש סמה-יבוג לא

 םירכה תא םיחקול ויה םידוהיה לצא :ןילטלטימ םינכשממ ויה ,תועקרק יסמ

 םולשתל ץחלכ - םייחה-ילעב תא םירכיאה לצאו ,תבשה יטומפו תותסכהו

 "סרעטכאב״הו ,םילקועמה ןילטלטימה תא םימשור ויה םיבוגה .בוחה לש ידיימ

 לש םיקירה םירדחה דחאל םתוא םיריבעמו םינידסב תוליבחה תא םירשוק ויה

 ,םידוהיה וא םייוגה ,םינמחרה םיחקפמה ולכי אל םירקמה בורב .רפכה תצעומ

 ,תבשל תוטומפ הל ויהי אלש הידוהיה םאה לש תועמדהו יכבה ינפב ׳דומעל"

 טישומ חקפמה היה ,רצחל חותפה ןולחה ךרד ,זאו .םידליה תא תוסכל תסכ וא

 ,תרטקמל קבט תוסיפח יתש - ׳די תנתמ״ תרומת ,בוחה-לעבל ןוכשמה תא

 .אבה לוקיעה סקט דע םולשב ומוקמ לא אב לכהו ,רפכה רלבלל םילצלצמו
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 םא לע ,עילוואזיר ךומסה רפכב היה ראדה תיב .ראוד היה אל ףיש רפכב

 ןטק יוג היה רוודה רטפ .ףישמ מ״ק ינשכ קחרמ ,לעשטיסל טגיס ןיבש ךרדה

 תודובעב דבע אל ,הזרה ופוגו ותשלוח תמחמש ,תואלקחל חלצוי אל ,םונצו

 הרזע :הדובע םושב הלחב אלו שידיי העדי ,ליח תשא התיה ותשא .תושק

 התיה .םידליה לודיגבו םינידסה תסיבכב ,םיידוהיה םיתבב תיב־תודובעב

 תא הקיסה םיגלשומהו םירקה ףרוחה ישדוחבו ,הייפאה ירונת חויטב תיחמומ

 ויה םהינשל .הסנרפה לועב האשנ ךכ .תבשב םיידוהי םיתבב םומיחה ירונת

 .יוג "למל-ינוק" ןיעמ היה הז רטפ .םידוהיה תונב םע תודדוימ ויהש תונב יתש

 תא איבהל הצעומה ןמאנ תויהל רחבנ הארנכ הללגבש "הלודג הלעמ" ול התיה

 היה רוע לימרת .בותכו אורק עדי אל אוה - ףישל עילוואזירמ ראודה ירבד

 בחת דחוימ רודמבו ,םיבתכמה תליבח תא סינכמ היה וכותל ,ופתכ לע יולת

 תלזב ןבא תכיתח :התצהה ילכו קבטה ,תרטקמה ללוכ ,םיישיאה ויצפח תא

 הדלפה ףושפש ידי לע .תשטולמ הדלפ תכיתח ,תשבוימ ץע תיירטפ ,הרוחש

 תוצוצינ ורצונ - תלזבה ןבאל ןהובב תקדוהמה ,היירטפה ךומל ךומס ןבאב

 ץיקב שובל היה רטפ .תרטקמבש קבטה תא ךכ רחאו ךומה תא וקילדהש

 ןושלב "עמשטוק") םיידג תוורפמ רוע עבוכ ,ךוראו הבע רמצ ליעמב ףרוחבו

 ,רקוב לכ .ודיב הנבלה ץעמ ףופכ לקמו ,חצמה עצמא דע טומש (םירכיאה

 הנחטה ליבש ךרד עילוואזירל ףישמ לגרב ךלוה היה ,ןושארו תבש ימימ ץוח

 תכאלמ תא םייסל םיירהצה תארקל רזוחו ,׳דענלימ רעד" בייל לש הנותחתה

 םשונ ,ףוסוליפכ רהרוהמ ,אתוחינב עסופ היה ובושב .ראודה תקולח - םויה

 תחתמ ראודה ירבד לימרתו ,תחא דיב ףופכה ולקמ ,תרטקמה ןשע תא ףשונו

 ,דיהמ ףופכה לקמה תא ריבעמ היה םומעשה תא גיפהל ידכ .יחשה תיבל

 השעמ ,וטיאל דעוצו וירוחאמ וידי תא לכשמ היה זא .ופרוע לע ותוא הלותו
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 ןוויכל םיציצמ ונייה ,רדחה ידלי ,ונא .ראודה תא קלחל ,רפכה לא ,"תיבה-לעב"

 עיגה יממו ימל תעדל םינרקס ונייה ונחנא םג .עיגמ רטפ םא תוארל רשגה

 תחמש התיה םיבתכמה ילבקמ תחמשו ,םלוכ תא וריכה םלוכש ןבומכ .בתכמ

 ."םויה-תושדח" החיטבהו ללכה

 לעו ,בותכו אורק עדי אל רומאכ :רטפ לצא םיבתכמה תקולח רדס הזו

 "םינפה-תלבק" לע חלס ףאו.רזעל ול ונייה רדחה ידלי ונאש דואמ חמש ןכ

 ,םמורמ היה הילא חפנה ןב לש וחור בצמשכ .ול ונכרעש תבהלנהו תיגיגחה

 ותוא ףינמ ,תורפכ לוגנרת ומכ ותוא םירמ ,ףייעהו םונצה רטפ תא ספות היה

 רטפ .םירחאה לש םקוחצ לוקל המדא יחופת קשכ ודירומו הלעמ-הלעמ

 הקירי קרויו העיזה תא בגנמ ,שארהמ ועבוכ תא דירומ ,ול חלוס היה בוטה

 .תיסיסע

 םיבתכמה תא ונממ רענמו ,םיעורה טוקלי תא חתופ היה ,תוריהזב ,טא-טא

 םיבתכמה תא ורובע םינייממ ונייה םידליה ונא .קבטה תויראש םע דחי

 בתכמ בתכמ ,םינמיס םהב תתל לחה רטפו ,םייוגה לאו םידוהיה לא ונעמנש

 .ולימרתב דחוימ רודמב םש ׳דאזאל" לש .ךייש אוה ימל רוכזל ידכ ,ונומיסו

 סנכמה סיכב :תומוקמה רתיב ךכו .הבחרה ותרוגחב - הנמלאה הגייפ לש

 ןימי דיב ,םינפבמ עמשטוקה לפק ךותב ,תרטקמל תרטקמה הסכמ ןיב ,רוחאמ

 ...תולקת אלל םתדועתל םיבתכמה םיעיגמ ויה ךכו ,לאמש דיבו

 (ףסכ תלבק לע העדוה)"לסיפיציר א" ןוגכ "שממ לש הרושב" איבה רטפשכ

 תבש לש הלח תסורפ לבקמ היה - ימוקמ בורקמ וא ,הקוחרה הקירמאמ

 לש לימרתה תיתחתב ,חכשנ ,לגלגתמ היה בתכמש הרק םעפ אל .ש״יי תיסוכו

 .האצמנ הדבאהו ,תידוסי "ץמח-תקידב" ול וכרע םידליהש דע ,רטפ

 ריבעמה רפכה זורכ םג רטפ היה ,הזה בושחה יתלשממה דיקפתל ףסונב

 תימוקמ וא תיתלשממ העדוה לכ .רפכה יבשותל הצעומה לש תודוקפו תועדוה

 רישכמכ .רטפ תועצמאב ,םיבורקהו םיקוחרה ,רפכה יבשות ינזואל העיגה

 םיפלוגמו םיטורח םיקיקד תולקמ ינש וולתה וילאש ןטק ףות שמיש הזירכ

 .וירבע ינשמ ףותה לוגיע לע חותמה ריזחה רוע לע ףפות םהבו ,ןולא ץעמ

 תרומזתב ףפותמ לש בצקב תחא תבב תולקמה ינשב דחוימה ףופיתה עמשיהב

 עומשל הלודג תונרקסב םהינזוא ורכו םהיתב יחתפל םיירפכה ואצי ,תיאבצ

 רדסמ תא לבקמה לרנגכ ויעמוש להק תא רקוס היה רטפ ."תוכלמה רבד" תא
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 חצמל לעמ ולש הוורפה עבוכ תא םירמ היה .תועמשמ לביק ודיקפת .וילייח

 תועדוההו ,"...םידבכנ םיחרזא םכל עודי יווהל" :אנשיל יאהכ םר לוקב זירכמו

 ינולפ רפכב" :וא ,יתפוקת סמ - ״...היצרופה תא םלשל״ ןוגכ תונווגמ ויה

 ןכו .׳רחא הערמ חטש םיחתופו דחא הערמ חטש םירגוס" :וא ,"קוש םוי היהי

 רהנה לע חרקה תריבשל וא ,תונופטישב לקלקתהש שיבכה ינוקיתל םייוג ימ

 .רטפ לש ףותה עידוה לכה - המודכו םיגלשה תרשפה תנועב

 ,אנד תמדקמ לבוקמ היה ,רפכה תצעוממ לביקש הלדה תרוכשמה דבלמ

 השולשכ לש לוביק ילכ)"ענאק"(בא תיב) הבורא לכמ הבוג ףפותמה-רוודהש

 גוהנ היה ןכ ומכ .הנוע לכב ,תוינטק וא סרית וא הטיח וא חמק לש (רטיל

 התפאנש הנטק הלח וא היינמחל םיידוהיה םיתבהמ רטפ לבק ישש םוי לכבש

 "ץכעבאשסיוא" וארק הז הפאמל .השילה תבירעמ הדרוגש קצבה תיראשמ

 דרוגמה לכאמה ,הלבקה יפ לע .ילכה תיתחתמ דרוגמ קצב :רמולכ ,שידייב

 םידוהיהו ,החכשל םרוג רמולכ ,"ןורכזל השק" תבחמה וא ריסה תיתחתמ

 תא לכאי םא קיזי אל יאדו רטפלש ועדי ןויסינהמו ,הזמ לכאל אלש ורהזנ

 ..."ץכעבאשסיוא״ה

 "עבראט״ב ףסואו םיידוהיה םיתבה יחתפ לע רזחמ רטפ היה ישש םוי לכב

 הציב לש ןומלחב תוחושמה ,תוירטה תוינמחלה תא (םירכיא לש קש ןימ)

 ,תודמחנה תוסקישה יתשו הקיס ותשאו רטפ ויה עובשה ךשמב .גרפב תוקוזבו

 .םינמחרה םידוהיה לש םהיתולחב ןדע ןג םעט םימעוט ,םהיתונב

 לא םשוריגו רפכה ידוהי תריקע ינפל ,ד״שת לש חספ רחאל ,ו944 לירפאב

 תיפוסהו תילרוגה הדוקפה תא עידוהל ,רוודהו ףפותמה רטפ "הכז" ,וטגה

 .ףישב םידוהיה םיבשותל הסחייתהש

 עקותה רפושה לוקכ ,רטפ לש ,אוהה ףותה לש ולוק ינזואב דהדהמ ןיידע

 םידוהיהו שדוק תבשב הטמסל הטמסמ דהדה ףותה לוק .דרחנ םעהו ריעב

 לכש ,םידוהי םכל עודי יווהל" :זורכה תא עומשל ואצי תבש לש םינטפקב

 םיעסונ םשמו תסנכה־תיב רצחב דימו ףכית ףסאתהל תושקבתמ תוחפשמה

 הירמדנ׳זהמ לביקש הדוקפל רטפ לש ישפוח םוגרת הז היה ."...הניתשלפל

 .שוריגה תדוקפ - תירגנוהה

 והשימ דוע אוצמל הווקתב ,רפכה לא תונחמה ידירש ורזחשכ ,ו945 ץיקב

 .תועמדב םידירשה תא ולביק תונבהו ותשא .םייחב רטפ היה דוע ,החפשמהמ
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 םיתבה .םינב הזה רפסמכו ו6-15 ליגב תוריעצ תונב עברא-שולש ורזח ףישל

 םצע רבחתהלו טקלתהל והשכיא וסינ םידירשה .םיקירו םיזוזב ,םיממוש ויה

 ןימלעה תיבבש תובאה תורבק לע םישדח םייח תיינבב ליחתהל ידכ ,ומצע לא

 .םשמ רפאה תומרע לעו

 קתינ אוה ,האושהו םינפה רתסה לע הבוגתכ .חפנה ןב םג היה םירזוחה ןיב

 ידגב שבל :,׳ץעגייש" גהנמ גוהנל ליחתהו םלוע-לש-ונוביר םע וירשק תא

 הצר םייוסמ בלשבו ,םהילכאמ תא לכא ,חזרמ-תיבב "םייחל" התש ,םירכיא

 .הקיסו רטפ לש םהיתונבמ תחא םע ךדתשהל

 תא ולאשש הארנכו ,ךודישל המיכסהו הידוהי דסח הרכז רטפ לש ותשא

 ותמוק אולמ בצייתהו םונצה רטפ םק זאו ...ףלא" הרמא איהו הרענה יפ

 הפצרה לע םימעפ שולש קרי ,חרקה ושאר לע ותמשטוק תא םש ,הפופשה

 ותעד תא .ךודישל םיכסה אל ןפואו םינפ םושבו ,ןירבוגבש רבג השעמ

 הניתשלפמ רזוח היה םא ,חפנה ןב יביבח עמש" :ןושלה וזב ריבסה תצרחנה

 דחא) סוקנאי ראזאל לש ונב ,רפכל (םשל ושרוג םידוהיהש ובשח םירכיאה)

 רוחב) טחושה לש ונב היעשי וא (ס׳בקעי-רעזייל ׳ר - םידבוכמה םידוהיהמ

 אלש בבוש-סובול התא לבא ,בל לכב םיכסמ יתייה ,(לודג ןדמלו הפהפי הבישי

 ינניא - ךיבאמו ונממ תוכמ תלביקו דמלמה הליסוי המלש לצא דומלל תיצר

 ."...ןפואו םינפ םושב ךתיא ןתחתמ

 .תראפתל החפשמ םיקהו ,לארשי ץראל עיגה ,רפכה תא בזע חפנה ןב
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 סחנפ הדזאג לש יליסאו

 ערא ןוסאהו ,רוכבה יתייה ינא .אמיאמ ונמתייתנשכ ונייה םידלי השימח

 ונל ויה ,ףישל ךומסה רפכ ,ערעטמירטסב .ילש הוצמה-רב רחאל םיישדוחכ

 לע םיעובק םימיב יתדעס רמולכ ,שידייב געט - ״םימי״ יל ורדסו םיבורק

 םע הרגש ,םיעשת תבכ הנקז הדוד לצא יתנל .םינוש םיתב-ילעב לש םנחלוש

 ברה ארתאד ארמ לש ותושארב "ןורהא-תיב" תבישיל יתלבקתנ .הנמלאה התב

 .דלאוונכוב די לעש הרודב זוכיר הנחמב חצרנש ,ד״יה אנהכ שריה יבצ ׳ר

 ורגש םיחא השימחמ דחא היה אוה .זוה סחנפ ׳ר לצא יתלכא תותבשב

 .ןאצו תומהב לודיגבו הדשה תודובעב - םירכיאה ייחב םירועמ םלוכ ,רפכב

 דדוחמ תשוחנ עבצב ונקז ,םישרמ ףוג לעב ,הובג ,קזח שיא היה סחנפ ׳ר

 דימתו ,תובעה ןקזה לע רפא הרישמ התיה ויפב תרעובה הירגיסה ,והצקב

 .םינב ינשו תונב שמח ול ויה .דורט

 שארב ןחלושה דיל יתבשייתה .תווצמ־ןב רבכ ,"יניצר" הבישי רוחב יתייה

 תלעבב ,תבשה תורנב יתצצה .ינממ םינטק רתוי ויהש םינבה דצב לפשומ

 ןהב ורבדש תולודג רבכ ןהמ ,תונבה וליאו ,הפ התצפ אל טעמכש תיבה

 ,תחלצה ךותל ץיצהל יתלדתשה .םילכאמה תא ושיגה ,לזייר הנטקהו תודבכנ

 .אמיא לש הילכאמלו יתיבה ןחלושל יתעגעגתה ."געט״ה תא חוכשל ידכ

 .ילע אקווד תלכתסמ הנטקה לזיירש יל המדנ היה יכ ,יתשייבתה

 שמשב ףזתשהל ,זוה סחנפ ׳ר לש ויתונב ,תורענה ובהא ץיקה ישדוחב

 ןה .הלודג תילטב ףוטע תסנכה-תיבב היה סחנפ אבאש ןמזב אקווד ,המימחה

 תיב ןיבל םניב הדירפהש ההובגה רדגל ךומס ,ןרוגהו תפרה ירוחאמ ורתתסה

 תא וממיחו תומוקרה הלילה תונתוכל דעבמ ורדח שמשה ינרק .יוגה םנכש

 ,םייחפט תוסכלו חפט תולגל וגאד ,תוסחוימ לארשי תונבל האיכ .עונצה ןפוג

 .ןמצע ןיבל ןניבש םוחתל הרז ןיע רודחת אל הלילחו סחש
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 השולש־םיינש דוע םע חראמה ירחא יתכרתשה תבש לש תירחש תליפת ירחא

 ותילטב תונדעמ דעוצ אוהשכ ,סחנפ ׳ר לצא ינומכ וחראתהש הבישי ירוחב

 ולטלט םינטקה וידלי ,בורע רדעהב .ושאר לע טומש למיירטשהו ,תרטועמה

 ,םיבערו םיעונכ וירחא ונכלה ונחנא .םישמוחהו הליפתה ירודיס תא ורובע

 הביגה יתביקו םיקחרמל וחיר ןתנ ןימחה .ונשארל תועבגמו תבש ידגב םישובל

 ...םאתהב

 ,וירחא ונחנאו םיידי לטונ תיבה לעב היה ,ףורש ןיי לע "אבר-אשודיק" ירחא

 .יגיגחו םר לוקב ךרבמו הלודגה הלחה תא סרופ ,הבחר אסרוכ לע בשייתמ

 אלש הזב אטיב ףוזישה דגנכ וחור תרומ תא - הזכ היה סחנפ ׳ר לש וגהנמ

 םירגובמל ."תורדענ״ה תונמ תא קלחל לחה וירחאל דימו ,שודיקל תונבל הכיח

 לש תונמה תחא ול טישוה דימ "?הנמ דוע הצור התא ,רוחב" :הנפ וניניבש

 לצב בהוא התא - (רענ) עלעגניי״ :הנפ ילאו ריעצה יתייה ינא .תופזתשמה

 תא יל ןתיי אלש יבל רתסב יתללפתה .הנמ דוע יל ןתנו "...?זווא דבכב ץוצק

 םש ,יתלשממה רפסה תיבב תחא התיכב יתדמל התיא יכ ,לזייר לש התנמ

 תודידי ךותמ ,תוישפוחב םיחחושמ ונייהו ,םיידוסיה ידומיל תא יתמלשה

 ..."םיבונג םימ"לש האנהו

 לעב היה ,אלמה ומש היה הז ,זוה גילז-רשא-היעמש-רתלא ׳רב סחנפ ׳ר

 העבש דבוע היה הז תרשמ .עקיליסאו הנוממ היה םהילעו ,םינתסובו תועקרק

 דימת .הדשב םירוכשה םילעופה תדובע לע חיגשמו תפרב חרוט ,עובשב םימי
 * ־

 סריתה ףיטקבו תחשהו ןתלתה חוסיכב ,ריצקבו שירחב הדובע תואלמ וידי ויה

 רבכ אוה .סחנפ ןודא ,רמולכ "סעהנעפ אדזאג" וליבשב היה סחנפ ׳ר .ץעה ירפו

 ,רפכב םלוכ תא ריכה ,תיבה לעב לש ויתובשחמו ויתונוצר תא ומצעב עדי

 עטנ ימ רכוז וניא שיאש ,המדאב שרשומה ץע ותואכ שממ ,ותוא וריכה םלוכו

 .ותוא

 ,ףכוא םוקמב שק אלוממ לופכ קש סרופ היה וילע ,זירזו ןטק סוס ול היה

 ןימי דיב תוכשומה ,ףוקז ופוג ,דחא דצב וילגר יתששכ בשייתמ היה וילעו

 לכל רהד עקיליסאוו ,ןוסוסה לש ונטבב הנטק הטיעב .הפה תיוזב ותרטקמו

 .סעהנעפ אדזאג ידי לע חלשנ וילא םוקמ
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 תא דימ שיגרמ היה ןכסמה סוסה .סוסה לע בכור ומצע סחנפ היה םימעפל

 ,תודבכב תפשנתמו תמשנתמ התיה הנכסמה המהבה .תיבה לעב לש ופוג דבוכ

 .ףגנה ינבאבו שיבכב תועגונ טעמכ בכורה לש וילגרשכ

 ,זאמו ,ותוריעצב םתייתהש הארנכ .םייוגה ןיב םיבורק ויה אל עקיליסאול

 םסאב היה ונכשמ םוקמ ."סעהנעפ" ׳ר ןודאה תא תרשמ היה ,םינשב תורשע

 היה םשו תורפה לכאמל תחשה תאו ןתלתה תא ונסכא םש .תפרה תיילעבש

 ,ןושיעל לבותמ רשב םילות ויה ןשעה תבוראב .ףלוקמה סריתה שובייל םוקמ

 זגראו שק ןרזמ עקיליסאול היה םסאב .ףרוחב םח םש היה וז הבורא לשבו

 .םיישיאה ויצפח תא קיזחמ היה וכותב ,לודג

 ,ףרוח יסנכמו ץיק יסנכמ :תיבה לעבמ ויכרצ לכ תא לבקמ היה ,רפכה גהנמכ

 ,ךרוצה יפל - שידייב ׳ךעלעטסופ" - הריס תויומד םיילענ ,םירכיא ידגב

 עמשטוקו םיגלשומהו םיאופקה ףרוחה ישדוחל םישבכ רועמ הוורפ ליעמ

 יתש ןכו ,יתחפשמה חבטמהמ ןבומכ לבקמ היה לכואה תא .שארה לע הלודג

 .הנידמב גוהנכו לבוקמכ ףסכ םוכסו תרטקמה םוטיפל עובשל קבט תוליבח

 ולצאו רתויב וילע ןמאנה שיאה היה "סעהנעפ־אדזאג״ש וילאמ ןבומ היה

 תיבה ינב רתימ הנוש היה אוה .םינשה ךשמב ךסחש תונוכסחה תא קיזחה

 ידכ ןושאר םוי לכ תירפכה היסנכל ותכילהבו תבש תרימש יאב ,ייוגה ושובלמב

 ,החפשמה ינבמ דחאכ היה ,תאז דבלמ .םירכיאה ראש םע הליפתב ףתתשהל

 תיבב םעפ יא רקיב םא רכז אל שיאו בתכו ארק עדי אל אוה .שממ תיב ןב

 הדועת םושל קקזנ אל םעפ ףא .קיודמב וליג תא עדי אל ומצעב אוה .רפס

 לכה ,עקיליסאו לש קמוצמה ףוגה תא בחס ןטקה סוסהש ןמז לכ .תיתלשממ

 .םירשימל ךלה

 הלהו ירפכה אפורה תא איבה סחנפ .עקיליסאו הלח ,1942 תנש לש ףרוחב

 לקהל ולדתשה עזיירו לטאמ ,השוש ,הקא סחנפ תונב .הפורתל םשרמ ול ןתנ

 ,םעז רובעי דע םח בכשמ ול ורדיס חבטמה די לעש רדחב .קזחה ולועיש לע

 הפורת ,בלחנ התע הזש םח בלחב ותוא וקשה .ותיילעלו ונתיאל רוזחיו אירבי

 .רוזעי הזש הוקתב ףוע קרמ ,תנמשב עגילמאמ ול ולשיב ,לועיש דגנ הקודב

 המדאהו גלש-ימ תופיט ופטנ תוגגהמ .םיגלשה תרשפה הלחה .רזע אל הז לכ

 וצונצנ הארנ םהיניבו םיקוריה םינומגאה ישאר וצצ .שמשה ינרק תא הטלק

 .ריווחהו ךלה עקיליסאוו ,ףרוחה םוכרכ לש
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 ליטהו ,לטאמ ותבל סחנפ ׳ר ארק ,רבג לועישהו וילע הדבכ הליכאהשכ

 18 תב ,הפי הרענ התיה לטאמ .ססוגה עקיליסאו יניינע לכב לפטל הילע

 .ל׳ר םירבוק ול ויהי אלש "הווצמ-תמ" ןיעמ עקיליסאוב התארו האירבו הזירז

 סכטל וארק שידייב .יודיווה ןיינעב לפטיו אוביש רמוכל רמול הצר לכ םדוק

 ותמילגב דחא לכ ,(קאידה) שמשה יווילב עיגה רמוכה ."עדעוופס" - יודיווה

 בלצבו ,םירייוצמ םישודק לש םילגד ינשב ,הנובלהו תרוטקה ילכב ,תדחוימה

 .ותמשנ תא עקיליסאו חפנ ,העיקשה תעשב ,יודיווה תרחמל .לודג ץע

 רובעו רבקה תקלח רובע היסנכל םלשל רתומ םא לואשל ברה לא ץר סחנפ

 ידבוע ידי קיזחמ״ו ,הייסנכה תקזחאל ףסכ ןתונכ האריי אלש - רבקה ירוכ

 ."הרז הדובע

 לש ודובכ תמחמ .הריטפל ישילשה םויל היוולהה העבקנ םירצונה גהנמכ

 אלא ,םייוג יבגל לבוקמכ ,׳רגפתה" יוטיבב ויבגל ושמתשה אל ,עקיליסאו

 ,םירצונה רפכה יבשות לכל העיגה ,תמ סחנפ לש עקיליסאוש העומשה .׳רטפנ"

 ,םדוק הילע ובשח אלש היעב הררועתה .תמה תייוולהל וננוכתה םיירפכה לכו

 םישנ ,תודחוימ תוניקב תמה תא תוולל וגהנ םירכיאה .וילע ןנוקי ימ :איהו

 ירחא - היינעבו האירקב ותוא םיכבמ ויהו םיזורחב רטפנה תא תוולמ ויה

 יואו ונל יוא" :םיוולמ לש הלהקמ הנוע התיה ,תננוקמ לש רתלואמ זורח לכ

 ול ןיאש ןוויכמ וילע ןנוקת המצעב איהש הטילחה סחנפ ׳ר תב יטאמ "...ונייחל

 ."סעהנעפ-עדזאג" לש ויתונב םה רתויב םיבורקה וידידיו ,םייוגה ןיב םירבח

 דימ הלודג הארבה תדועס ךורעל וגהנ םירכיאה - הררועתהש הינש היעב

 תב לטאמ התיה ןאכ םג ."ענאק ערטעיפ" וארק תאזה הדועסל .הרובקה ירחא

 ול םירמוא הווצמב ליחתמה" :ל״זח רמאמכ הנמוזמו הנכומ הרשע הנומשה

 .׳רומג

 תעשב האובתל הרוגממכ שמישש ףסונ תיב זוה סחנפ ׳רל היה שיבכל רבעמ

 םיריעצה םירכיאה םיאב ויה ןאכלו ,הבוראו הבחר הרדסכא םש התיה .ריצקה

 ףוסבו ,ןולע ץע חטשמ רדיס סחנפ :תרודכ קחשל גח ימיבו ןושאר םויב

 ,תוגרודמ תורוש שמחב ,םיטורח ץע ינולספ רשע־םינש םידימעמ ויה חטשמה

 ,תרודכה לש הרדסכאה תא התניפ לטאמ .לודג ץע רודכ תרזעב וליפה םתוא

 רשב םיאלמ ,םירשכ םיריס התפש חבטמב .תונחלוש לש הרוש םש הדימעהו

 םילבאה גהנמכ לכה ,ץומח בורכב םילשובמ המדא יחופתו אלוממ בורכ ,שבכ



 81 *׳, סחנפ הדזאג לש יליסאו

 הכנ ,לוציצ ירטימידמ ץע תופכו תוירעק לואשל החלש התוחא תא .םייוגה

 .הפצפצה ץעמ םילכ תיישעל החמומ היהש ,ץעה לגר לעב

 ,םחל תורככ רפסמ וניכה ןחלוש לכ לע .הדועסל ןמוזמו ןכומ היה לכה

 ינפמ תונחלושה לע רומשל תיבה תרזועל התרוה לטאמ .ץע תורעקו תופכ

 ידלימ םייוצר יתלב םיחרוא םתסו םילותחו םיבלכ ,םיאורק אל יחרפ-יחרא

 .םירכיאה

 ןורא ידצ ינשמו ,םיעצקוהמ םישרקמ ץע ןורא ןיכה רגנה רתלא

 תונוראבכ ,ןמוא דיב םירסונמ םיטושיק - ויתולגרמו ויתושארמ - הרובקה

 ,הרוחשה ותמילגב סחנפ ׳ר לש ורצחל עיגה רמוכה .םיצירפה לש הרובקה

 ."שיאה ותוא" לש תובית ישארבו בהזו ףסכ יטוחב םיבלצ ללשב המוקרה

 הנובלה תתחמ ."םישדוקמ״ה םימה תא ואיבה ,וילכ אשונ םע קאידה ושמש

 יבלצו םישודקה תונוקיאה ילגד תא תאשל ורזע םירכיא .ףירח ןשע חיר התלעה

 הענ היוולה-הכולהתה .רטפנה תא םהיפתכ לע וסימעה םינתרבג העבראו ,ץעה

 .הרובקה םוקמ ,רפכה תייסנכ ןג ןוויכל

 תינוחרפ המודא תחפטמב תוכוראה היתורעש תא הפטע הריעצה לטאמ

 העיגהש דע םיוולמה תורוש ךותב ךרד המצעל הסליפ ,םירכיאה תושנ גהנמכ

 תיאכולאו תינמורב .הלחה הקיליסאו תומ לע לטאמ תניקו ,ןנימ-רבל ךומס

 .םהיעמוש לכ תא ואילפהש םיזורח הזרח

 ...ןמאנ בכור ילב ראשנש םותיה סוסה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - הינאתב הדגנכ ונע תורכיאהו

 וראשנש ףרוחה ידגבו ץיקה ידגב לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - םתוא שבול ןיאו םילפוקמ

 ןיאו קבט האלמ הראשנש תרטקמה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - ...הנממ אצוי ןשע

 בלוח ןיאו בלחה יאלמ תורפה יניטע לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - ...םתוא

 תשפחמו םיפנעה ןיב תבשונה חורה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - עקיליסאו תא

 ןיאו וילע לטה ילגאו רשונה ירפה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - ותוא םיריש ימ
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 סמנה גלשל תחתמ וצוציש םיחרפה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - םהילע ךרוד ןיאו

 שארהשכ המותי הראשנש עמשטוקה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - רבקב

 דיה עגמל תוכובהו תועוגה תורפה לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - ולש המוחרה

 רבקל ךלהש ,וביל בוטו עקיליסאו לע

 ."ונייחל יואו ונל יוא" - תוחנאל ריאשה ונתואו

 ,זוה לטאמ ,"תננוקמ״הו ,הייסנכה רצחל הברקתה תמה ןורא םע הכולהתה

 םהילע ,םייוגל הריתי הבריקב לשכית אלש ידכ ילוא) להקה ךותמ הגוסנ

 .("אוה םרח יכ ונבעתת בעתו ונצקשת ץקש" עודיכ וניוטצנ

 .רובה תפש לע ותוא ודימעה ןוראה יאשונו ,רבקה תקלחל ועיגה םיוולמה לכ

 וסיכ םינורחאה רפעה ישוג .םיוולמה לעו ןוראה לע םישודק םימ זיתה רמוכה

 .הייסנכה ינומעפ לוצלצ לוקל רבקה תא

 םינכשה תרזעב חבטמהמ האיצוה איה .התיבה הכלהו הטמשנ לטאמ

 תונחלושה ביבס ובסהו םיוולמה ורזח טאל טאל .לכואה יריס תא םייוגה

 ...שדוקה חורו ןבה באה והומחרי ,עקיליסאו תמשנ רכזל הארבהה תדועסל

 ןמיס ושע ,םיקודאה םילרעה גהנמכ ,שארהמ םהיעבוכ תא וריסה םירכיאה

 ,םיסומעה תונחלושה ןיב הבבותסה לטאמ .הלחה הדועסהו - הכרבל בלצ

 המדא יחופת קרמ תמיגלבו רשב תסיעלב םנובער תא ועיבשה םירכיאהו

 םה םחלה תורכיכמ .ש״יי תיסוכב וחניקו ,ינלוק םייתפש ץומצמב ץומח בורכב

 ולבטו ,רפע יבגרמ תוהכ םיינרופצבו תולבוימ םיידיב תוכיתח-תוכיתח וערק

 תא ,סעהנעפ תב לטאמ לש התוזירז תא וחביש םלוכ .ליבהמה קרמב םתוא

 ןמז .תמה תטימ ירחא יהנהו תוניקהמ תחנ ועבש דחוימבו ,םימיעטה הילכאמ

 .הלאכ תוניק ועמש אלו וזכ הייוול ואר אל בר

 ולבוה םשמ ,שטערימוגארדב וטגה לא רפכה ידוהי ושרוג ןכמ רחאל םייתנש

 ,ץעה ילספס לע .תופרשמה ןשעב ולע ד״שת רייאב .ץיוושואל רקבה תונורקב

 תמחלמ לע םירופיס רפסל םירצונה םירכיאה וכישמה ,הייסנכה תמוח לצב

 זוה לטאמ לש היתוניק םעונ לעו עקיליסאו לש ותייוול לע ,הנושארה םלועה

 .הידוהיה
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 רחאל ףישל ךומסה ערעטמירטס רפכב יתדמל תופוצר םינש שולשכ

 .ליעל רומאכ ,"םימי םש יתלכא״ו יתמתייתנש

 חא היהש ,ןרטש בייל השמ דודו הקבר הדוד לצא יתלכא ינשו ןושאר םימיב

 םויב .ץמניטש בקעי ׳ר ,יבא לש דוד ןב לצא - ישילש םויב .ל׳הרש יתבס לש

 .הקירמאב עבק ךרד בשיש גרבנזור בקעי ׳ר תשא ,גרבנזור הקבר לצא יעיבר

 ישש םויב .םידלי יכושח ויהש ,עצעמ ותשאו זוה קיציא לצא ישימח םויבו

 לצא ןיגוריסל יתחראתה תותבשבו ,אתבס תוחא ,סע׳קייח הנח הדודה לצא

 .זוה סחנפ ׳ר לצאו ןרטש בייל השמ דוד

 רקוב תחורא יבגל .הנשד םיירהצ תחורא קר "םימי־תליכא" הללכ ,ללכ ךרדב

 גדו םחל רככ םינוק ויה .ומצעב והשכיא רדתסה הבישי רוחב לכ ,ברע תחוראו

 .בערה תא םירבוש ויה ךכו ,בלח סוכו הת ,חולמ

 ,אנהכ שריה יבצ ׳ר ונרומ ,ברה תיבב םיללפתמ ונייה תירחש תליפת תא

 םירוגמה םוקמל םירזוח ויה וניניבש םידימתמה ."ןרהא תיב" תבישי שאר

 .בערה תא חיכשמ היה אתווצב דומילה .תובהלתהב דומלל דימ םיבשייתמו

 תא ריבעהל הרזע "םוי״ה ןתונ לצא הנשד םיירהצ תחורא לוכאל הווקתה

 .קופיסו עבוש תשגרה ךות תועשה

 ונייה .הבישיב ילש אתורבחה היה ,ץמנייטש שובייפ יבורק ,בוטה ירבח

 היהו ונל רזע ,ןדקשו ןדמל היהש היעמש לודגה ויחאו ,הנח הדוד תיבב םישגפנ

 םידימלת םע וננישש םירגובמה םירוחבל וארק הבישיב .ךירדמו ךרד-הרומ

 .ויכינח םע רועשה לע רזוחש רוחב ,"רוחב-רעזאח" םיריעצ רתוי

 קיציא .זוה עצעמו קיציא ׳ר לצא ,הבישי ירוחב השולש ,ונלכא ישימחה םויב

 ידמולבו הבישיה יקסעב ותכימת תא תוארהל לדתשהו ,וימעב לעב היה הז

 ,םיסוס .הבחרה רצחב ולייט םיזוואו תולוגנרת .לודג ירפכ תיב ול היה .הרותה
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 רדע היה ןגה ירוחאמש האלכמב .תפרבו הוורואב םירושק ויה םירוושו תורפ

 רמצו םיזע תוניבג לש ףירח חיר היה םירדחב .םירובד תורווכו לודג ןאצ

 תודהדהמ ויה תינמורה הפשב תוחיש .םיאצויו םיסנכנ ויה םירכיא ;םישבכ

 תורעקו בלח םיאלמ םידכ .רכממו חקמ רמגב םכשה לע תוחיפט ידכ ךות

 .הכירצלו הריכמל םידמוע ויה שבד תולח תואלמ

 תיראש תא ריתסמה רוחש סיבשב הפוטע ,העונצו הטקש השיא - עצעמ

 ׳ר .הלעב לש ויפ אצומל הבושק דימת - רטנסה רעש יביס תאו שארה תורעש

 רטעמ היה דדוחמ ינומדא ןקז .תוקירבמ םייניעו םח בל לעב היה זוה קיציא

 .םייוגה םירכיאה םעו הליהקה םע ויקוסיעב לוהבו קוסע דימת ;וינפ תא

 תורעשה יביסב הינמיס תא הנתנ התורקעש ועבק רפכב .םידלי םהל ויה אל

 ילכוא הבישיה ירוחבב ואר ותגוזו קיציא ׳ר .הטמל התסלב םעפ ידמ וצבצבש

 תוכזב םה םג תונביהל וויק םבל רתסב .םיצמואמ םידלי ןיעמ "םימי״ה

 .הווצמה

 חדבל בהא .תויתיב לש הריווא הרשמ היה יכ קיציא לצא לוכאל יתבהא

 .םידמוע ףד הזיאבו םידמול המ ;ןיבמכו עדויכ "תוינדמל" תולאשב ונתוא

 .הפ לע רבכ םיעדוי ונא ארמג יפד המכו ונחנא רפכ הזיאמ

 ןתינ לכה .וניריחנ תא אלממ היה קיציא תיבב עפשה לש דחוימה חירה

 .רחואמו םדקומ ןיאב .בלה לכבו תעדה תבחרהב

 טנלושט :בוט לכ הילעו המוקר הנבל הפמ השורפ התיה בחרה ןחלושה לע

 .ןמש שית רשבב םינגוטמ םיאלוממ םייעמ ,תוכרו תומוחש תוינטק ,תבש לש

 ןילבתו זווא רוע ידילג הפיסומ התיה עצעמ .ןדע ןג םעט ןהל היה ןימחה תויראש

 היה קיציא ."ןמא ,תואירבל םכל היהיש ,םירקי םירוחב ולכא" :השקב תפסותב

 ריצפמו בהרסמ ,תובע תוסורפ סרופ ומצעבו ירט םחל רכיכ איבמ ,ונילע דמוע

 םמחתמה תוירטאה קרמ ריסב תרכזנ עצעמ התיה ןיבל ןיב .לוכאלו לוכאל

 וארתו הארמב ולכתסה" :לכה תא רומגל ונב תקחודו ותוא האיבמ ,רונתה לע

 התיה הקומע החנאו הרצק הקספה ירחא ."םירקי םירוחב ...םתא םיזר המכ

 התמחנב האראו העושי יל איבת םכתרותו יאוולה" :הרצק הליפתב הריטפמ

 ענמנ המ םושמ רשא ןטב ירפל ההימכו זמר הז היה "...השודקה הרותה לש

 ונסרפ ונחנאו הלודג שבד תגוע חוניקל האיבמ התיה החוראה ףוסב .הנממ

 .בוטה הבל בחור לע עצעמל חור תחנ תושעל ידכ עבושל ונלכאו תוסורפ
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 בברעתהו רצחה תא אלימ ץע לש תואלבט לע שובייל םיחוטש תורוע חיר

 הרעש ,הגועה תסיעל ידכ ךות ,םיכשומ ונייה םעפ ידמ .שבדה לש ןידעה חירב

 .הגועה לש קצבה ךותל הגגשב הלברעתהש סוס בנז לש הכורא

 ףרטצמ היה תיבה לעב .ונלש אירבה ןובאיתהמ תחנ ועבש קיציאו עצעמ

 וניכיז ברעה תחוראב .הגועה תיראש לש קנעמב ונאצי .הדועסה ףוסב ןומיזל

 .עצעמ הדיסח השיא התוא לש שבדה תגוע םעט םועטל םירוגמל ונירבח תא

 םחלשל ידכ ןאצה ירדע ףיסא סכטל וננוכתה רפכה ישנא .ביבאב הז היה

 ,םיעורזו םידבועמ ויה רפכה לש הערמה יחטש .זוחמבש תורעיב הערמל

 לע ורמשש ,םידוהי םיחיגשמ םהילעו םייוג ןאצ יעור רוכשל וגהנ ךכיפלו

 רייא ישדוח ןיב הערמה תפוקתב עזנירבהו האמחה ,תוניבגה ,בלחה תורשכ

 .לולאו

 דומעי ימ טלחוי וב רשא םכסומ םוי עובקל םירכיאה וגהנ םינדיעו ןדיע הזמ

 רדעה לדוג יפל םיחוורהו תרצותה תקולח לע טילחי ימ ונייה - ׳רדעה שאר״ב

 .בלח הברה ביני רדעהש םילדתשמ ויה הז םויב .בלחה תבונתו םידיחיה לש

 .הנורחאה הפיטל דע םיניטעה תא טוחסלו בולחל םימוצע םיצמאמ ושע

 לוטפור" הזה עבוקה םויל וארק םירכיאה .תורקעה ןאצה תא וליפא ובלח

 .תורקעה לש ןהיניטע תעירק :תיאכולו תינמורב ,"ראלפרעטס

 ולוכ תיבה לעב סנכנ ,קיציא לצא "ומוי״ב החוראה ירחא ,דחא ישימח םויב

 יבלכ" ןובשח לע חדבתמ שדוקב וכרדכו ,בוסוק ידיסחל האיכ ,בהלושמו דורט

 קובקב איצומ ,(רפכה ידוהי יפב הבישיה ירוחבל יוניכ) "ה״בקה לש הרימשה

 .׳רדעה שארב - עזנירבב ןושאר״ תויהל םעפה הכזיש ול לחאנש שקבמו ש״יי

 רבעמ קוחרה קמעה לא בורקה ןושאר םויב תאצל ונתוא ןימזה ךכ ידכ ךות

 אלו ,םכל חרבת אל הרותה" .הלומהה תאו הרתכהה סכט תא תוארל רהנל

 די׳זה זוה קיציא ךיא וארתו ואוב" .קיציא חדבתה "...ברל רפסל םיחרכומ לכה

 "...שממ םשה-שודיק הז היהי " ןאצה רדע שארב דומעי

 היהש ץמנייטש שובייפ ,בוטה ירבח תא יתלדיש ...םויה ריכזמ ינא יאטח תא

 הארנש ידכ יתיא אובל ,ערעטמירטס לש תורעיה יליבש תא ריכהו םוקמה דילי

 ...ותלודגב זוה קיציא ׳ר תא

 לא תכלל ונלחתהו תורמגה תא ונרגס ,תירחש תליפת רחאל ןושאר םויב

 ןולא ,ירפ יצע ןיב לולתו רצ ליבשב ונספטו רהנה תא ונרבע .רפכל ץוחמ
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 הנבל יזוגא .רהנה ךרואל הברעה יצע לע ןקה תא תונבל ולחה םיברוע ,רושאו

 רבכ היה רשפאו םיירפ תא וטנח םיחופתה יצע .םולשל םהיפנע תא וניכרה

 .תאזה הנועב וביניש םיחופתה ביטב ןיחבהל

 תורוש תא וללידו תודשב ודבע םירכיא .םירפאה תא וסיכ םיהובג םיבשע

 תכימשב םתוא ולגלג ,תוקוניתה תא ןתיא ואיבהש ,םירכיאה תונב .סריתה

 םע וגזמתה םהיתויכב .םיפנעה לע יולת לסרע ןימכ םתוא ורשקו הבע רמצ

 ןומגאל ןומגאמ וצפק םילוגרח .םירורדה ףועמו םירורחשה ,םיברועה ץויצ

 תא הקיספמ תקנימ הרכיא התיה םעפ ידמ .לגמה תזחשה לשכ שער ועימשהו

 יפ ךותל המטפה תא תבחותו דש תצלוח ,הקונית לא תשגינ ,רדעמב התדובע

 ןיידעש הנקז אתבס .הדובע לש רקי ןמז דיספת אלש ידכ רהמ קניש קוניתה

 ךותל ותוא תבחותו גרפ לש ךר לועבג תשלות התיה ,הרדעמבו הידיב החוכ

 לצא הסונמו קודב יעצמא הז היה .ףרשה תא ץוצמיש ידכ ןייכבה קוניתה יפ

 .הדשה תדובעל ועירפי אלש םינייכבה תא םידרהל םייוגה םירכיאה

 םינומעפ לוצלצו ןאצ לוק ,םיבלכ תוחיבנ ונעמש העשכ לש הכילה ירחא

 הסוכמ ולוכ ,םיידי בחר קמע ונינפל שרפנ .םוקמל ונעגה .תורפה יראווצב

 רכיא רכיא ,ביבסמ תועבגב םירזופמ ןאצ ירדע .קנע דברמכ םיאשדו םיחרפ

 רשוא תונרוק םהינפו םיינועבצ םידגבב םישובל םייוגה רפכה ינב .ורדעו

 ויפ-לע ,"עזנירבב־ןושאר" לש "עבוקה־םוי" תעיבק סכט תארקל תויגיגחו

 .וז הנועב תוניבגה תרצות לכ קלחתת

 ,גח ידגב םישובל םהיבורקו םהינכש ,עצעמ ותשאו קיציא ׳ר וניעדוימ

 .רדעה תא ףסאמ קיציא לש ןאצה העורו ,הטישהו הנבלה יצע לצב םיבשוי

 .םיכזו םירק ןייעמ ימ םירזהו םירההמ דריש רתסומ לחנ הכיפ המ קחרמב

 םוקממ ץצורתה קיציא .היקשהל םהירדע תא םיליבומ םיעור ויה וכרוא לכל

 טעמ דוע .ול ןמוסש םחתמה ךותל ולש רדעה תא ףוסאי רבח לכש גאדו םוקמל

 ."עזנירבל־ןושאר״ה תרתכה תארקל "םיניטעה-תעירק״ו הבילחה ליחתת

 וריעבהו ,רעיהמ הקסה יצע ואיבה ,לושיב ילכ םירכיאה ואיצוה המ-קחרמב

 עצמאב .סכטה רחאלש החוראה תארקל םלשבל ידכ וטחשנ םישבכ .תורודמ

 תא וריאשה .והבג רטמ השמחכ ףלוקמ ץע לוב ועקת ,רצ רוב ךותב ,קמעה

 רזב טשוקמ לודג ךעכ ןיעמ ,רוח הכותבו הלודג םחל רככ ולת הילעו ותרמצ

 .הדשה תבונתל הכרבו למס ,םילובישבו םיחרפ
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 .הבילחה תורחת הלחה .םיעורה ןקז יפב הכורא ןרק תעיקתב ןתינ תואה

 םידכה תא ונקור ,תורושב ובצינש לזרב יקושיח םיקשוחמ םילודג םידוד ךותל

 םיבלוחה תא ודדוע ויבורקו קיציא ,ול דעוימה ילכב רדע לכ ,בלחה יאלמ

 תדידמ הלחהו הרמגנ הבילחה .ויתודגל דע אלמתי דודהש וחיגשהו םהלש

 זירכה זורכהשכ .בר היה חתמה .םיצירח םע קיקדו ךורא לקמ תרזעב בלחה

 תגאש העמשנ ,׳"הזנירבב־ןושאר׳ה הנשה אוה זוה קיציא" ןרקה תעורת ירחא

 תועמד וגלז קיציא יניע .רפכל דע םשמו רהל קמעהמ הדהדהו העקבש החמש

 .תושגרתה

 קיציא ׳ר .תיגיגחה החוראה תא לוכאל תוצובקב ופסאתה םירכיאה תוחפשמ

 .תיבהמ ואיבהש םירשכה םילכאמה תא ולכאו םיידי ולטנ םידוהיה ויחרואו

 ."םייחל" תוסוכב םייוגה וירבח תא םג דביכו ש״יי יקובקב איצוה קיציא

 תא וליבויש םיעורה ויהי ימ םירדעה ילעב ועבק החונמהו החוראה ירחא

 ימו ,הדרואהו הזנירבה ,תוניבגה ץוביחו הבילחה לע חיגשי ימ ,ףתושמה רדעה

 ."ליבומה שאר היהי קיציא" - הגאשה העמשנ בושו ליבומה היהי

 סכט תא םותחיש םיעורה ןקזב ורחב ,םיעורה תרוסמ יפל

 םע תוצלוחה ,םינבלה םהידגב תא ושבל םיעורה ."ראלפרעטס-לוטפור״ה

 םיילושה תובחר רועה תורוגח תא ורגחו םיעבצ ללשב םימוקרה םינוראווצה

 ולת םהיפתכ לע .ןכותב םיבוחת םהיניכס ,לימרתכו קנראכ םהל ושמישש

 םירמסמב טשוקמ ,לוגע םיעור עבוכ ושבח םשאר לעו תולולח ןרק תורצוצח

 םיבלוח םיעורה ויה וכותל ,היקשה ילככ םג שמשמ היה עבוכה .םידחוימ

 גופס ,רוע יומד ךפוה עבוכה היה םינשה תוברב .אמצ הלט תוקשהל ידכ השבכ

 .בלחו האמח

 ובברעתנ הפ .קמעה זכרמל םאיבהו ורדעו העורה תא חקל רדע לעב לכ

 ,םיעורהו ןאצה לש "תורכיהה שגפמ" היה ןאכ .םוצע דחא רדעל םלוכ וגזמתנו

 קצומו ירירש יוג ,םיעורה ןקז .םיאבה םישדוחב ףתושמה הערמה תארקל

 .םיחרפה רזו "םחלה-רככ" ותרמצבש טשוקמה טומה לצב דמע ,םיעבש ןבכ

 לוק עימשהו ,ריוא ויתואיר תא אלימ ,הכוראה ןרקה תרצוצח תא םירה אוה

 ופרטצהו תוכוראה תונרקה תויפ תא םהיפל ובחת םיעורה רתי םג .הזע העורת

 םיכוראה תולילב םינגנמ ויה םיעורהש תוניודה ןתואמ ,הבוצע "אניוד" תניגנמל



 תובהילה ילצב ,םיצעה ילצב <׳*.. 88

 לאו םיולשה םיירפכה םהיתב לא םהיעוגעג תא םהב םיעיבמו ,םיבכוכה יעורז

 .ץיקה ףוסב םירפכה לא םירדעה ףסאיה דע ,תוכחמה םהיתושנ

 ראשנו טומה לע םתוא הלת ,ויסנכמ תא םיעורה ןקז טשפ תרוסמה יפ לע

 ויפ לע תועבצא יתש בחת ,קנעה רדעה לע טיבה ,העמק רצענ אוה .וינותחתב

 וירחא עונל לחה רדעה לכ .תודשהו קמעה תא החליפש הזע הקירש עימשהו

 םייפכ תואיחמ ידכ ךות ,תופקה יתש ירחא .טשוקמה טומה ביבס ,לגעמב

 םהל רסמו וירבח לא םיעורה ןקז הנפ ,םישבכה תייעג יווילב דדיה תועורתו

 םלענש דע רדעה תא םירכיאה וויל בצעו החמש לש םייניעב .רדעה לכ תא

 .רפכהמ קחרה קחרה ,הערמה יבחרמ לא ליבומה ליבשב

 הבישיל ונרזח ינאו שיבייפ בוטה ירבח .םיצורמ ורזח םייוגה וירבחו קיציא ׳ר

 תסנכה-תיבל עיגהל קיפסה דוע קיציאו ,הרות לוטיב ללגב הלילב םיבנגכ

 ."בירעמו החנמ" תליפתל ירפכה
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 ןיב ,האושה ינפל תודונת שלש רבע ,ובש תוליהקה 164 לע ,שורומרמ זוחמ

 :םלועה תומחלמ יתש

 לש התוטטומתה םע ,הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב שחרתה ןושאר עוזעז

 רוזאה היה 1940 רבמטפס דעו ו9ו8-מ ןכמ רחאל .תירגנוה-ורטסואה הכלממה

 ידי לע שדחמ שורומרמ השבכנ ,ו940-מ ,ףוסבלו ,היכ׳צו הינמור תטילשב

 המחלמה רחאל .1944 תנשב םתדמשהו םידוהיה שוריג דע הירגנוה תונוטלש

 .(היצילג-הניארקואל רזח יכ׳צה קלחה) .הינמור ימוחתב ללכנו רזח

 םירכיאה .םוי־םויה ייח לע ועיפשה אלש טעמכ תונושארה תופוקתה יתש

 תפלחהבו םייטילופה םיעוזעזב וניינעתה אל םידוהיה םהינכשו םייוגה

 םידוהיה ,המימי םימימכ וערזנו ושרחנ ,ולפוט םינתסובהו תודשה .םילגדה

 אתבסהש יתעמש דלי יתויהב ."תוצונ" םינמורה םימרדנ׳זל אורקל וכישמה

 םימרדנ׳זה ,יובאו יוא) "...אד ןענעז ןרעדעפ יד ,רימ וצ יוו יוא" :תרמוא

 םימרדנ׳זל םיארוק עודמ יתוניבה 1940-ב םירגנוהה לש םתסינכב קר ,(...ןאכ

 .ושבחש תוצונה עבוכ םש לע - ״תוצונ״ רמולכ ,״ןרעדעפ״

 תא םירפכב םידוהיה ושיגרה אל םישולשה תונש עצמא דעש רמול ןתינ

 ירגנוהה םזיטוירטפה רמגנ ןכיה קוידב עדי אל ינמורה רכיאה .תוימשיטנאה

 וקוחיר לשבו ,זוחמה לש ותודידב לשב .תינמורה תואנקה הליחתמ הפיאו

 .והשלכ טקש לש תופוקתמ םיבשותה ונהנ ,היישעת יזכרממ

 םהל ומרז םייחהו ורערעתנ אל םייוגה ןיבל םידוהיה ןיב תונכשה יסחי

 ןהיתשו ,רהנה ותואמ םימה תא ובאש תויסולכואה יתש .יעבטה םקיפאב

 יחה ,םדה ץצומ ,׳רישעה רחוס״ה תא ידוהיב האר אל יוגה .וזל וז תוכירצ ויה

 ולעה ,יתלשממה רפסה תיבל וכלהש רדחה ידלי ."ץראה ינודא" ןובשח לע
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 רשויל למס היה ברהו תוצירחל אמגוד היה ידוהיה דליה .םידומילה תמר תא

 .םייוגה יניעב םג תוניגהלו

 ןוטלשל הינמורב תוימשיטנאה תוגלפמה לש ןתיילע םע ו937 תנשמ

 ויה םשו הפ .תימשיטנאה הסיסתה הליחתה ,הגוגו הזוק לש םתושארב

 םברק לא וגפס םשו תולודגה םירעב ודמלש םירכיא לש םהינב .םיטנדוטס

 ."...םיאמרה םידוהיה לש םביט" לע תוירואיתהמ

 ארקנ אוה םידוהיה יפב .עלקימ היה ומש .תוזוחא לעב ,רישע יוג היה ףישב

 תוצובק ימיקממ ויה םהו הטיסרבינואב ודמל ויתונבו וינב ."ץירפ-רעד-עלקימ"

 .םידוהיב עוגפל ונגראתהש

 בהוא שממ ,בל בוטו ןכייח שיא ,שאול רפסה תיב להנמ היסנפל אצי ו938-ב

 .עבשומ םידוהי אנוש היה רשא ,טאגערמ שדח להנמ אב ומוקמבו ,לארשי

 תיבל אובל ,ןזואה ירוחאמ תואפה תא ריתסהל :םישדח םירדס גיהנה אוה

 הפשה לש ןוכנה יוגיהה לע דיפקה אוה ,(בותכל ילב ןבומכ)תותבשב םג רפסה

 דחוימה םשובל ללגב םיידוהיה םידליה תא תוכהלמ ענמנ אלו תינמורה

 .םהיפבש תגליעה הפשהו

 ויה - תורודמ ידיסח-יתד םייח חרוא לע ורמשש שורומרמ ידוהי יניעב

 ןיעמ .שממ לש עוזעז - תויתודליו ךרע תולק הרואכל ויהש ,וללה תורזגה

 ךרע יתוחפ םיעיקבב ליחתמה המוח לש רוערע ."יפוסה־ןורתפ״ל המדקה

 .םיארנ יתלבו

 ושבכנ ,יכ׳צהו ינמורה ,שורומרמ יקלח ינש ,ו940 תנשב לחה לודגה הנפמה

 .ירגנוהה אבצה ידי לע

 םישדח םילגד ולת םייוגה םיטוירטפהו ,גח םידוהיה ושבל םכסהה עדוויהב

 ."!ירגנוהה יחיר "םיאבה םיכורב" תירגנוהה הפשב תואמסיס םע

 םידוהיה .םישיבכה תא ופיצה םישרפו תוינוכמ ,םיחתות לש תורייש-תורייש

 הפשב תואמסיסב רכזיהל ולדתשה ,בוטה ךלמה ףזוי־ץנרפ תא ורכז ןיידעש

 ידכ ,ןיסומינ יטפשמ ראשו "םיאבה םיכורב" ,"ירגנוהה יחי" :ומכ תירגנוהה

 .תופי םינפ רבסב ,ודוה םורי רסיקה ,דסחה ךלמ ישרוי םיחרואה תא לבקל

 הוולמ״ב ףתתשהל םידוהיה תא וחירכה תונוטלשה .דימ השגרוה השקה דיה

 וסיוג םידוהי םיריעצ .הקזח דיב התשענ םיסמה תייבג .׳דחוימ המחלמ

 יאבצ עבוכ םא יכ םידמ ושבל אל םידוהיה םילייחה .היפכ תודובעל וחקלנו
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 שאר ןכש ,סנרפמ ילב וראשנ תובר תוחפשמ .עורזה לע בוהצ טרסו שארה לע

 תדכ" קר םידוהיה ונתחתה תומוקמה בורב .היפכ תודובעל סיוג החפשמה

 םימושר ויה םידליה .ןוירטונה לצא םג אשניהל ךרוצ ואר אלו ,׳לארשיו השמ

 תוצצורתה התיה .יחרזא דמעמ םוש םהל היה אלו ,"םירזממ״כ םאה םש לע

 ודדנש םיריעזה םירחוסה .הלודג התיה הקוצמה .חרזא תדועת גישהל הלודג

 גיצהל ושרדנו ,םיירגנוהה םיירזכאה םימרדנ׳זב ולקתנ ,תואטמסבו םישיבכב

 .שואיי רחאלכ היה בצמה .םתוא םיכמו םירצוע ויה .תודועת
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 דרוי ךסמה

 ףיש רפכל העיגה ,חספה רחאל .ד״שת ינימש תשרפ תבש 1944 לירפאב 15-ב

 .הצמשל םיעודיה "תוצונ״ה - םיירגנוה םימרדנ׳ג לש הלודג הצובק

 ,תוקיהבמו תורוחש ,תוצונ יסוכמ םינושמה םהיעבוכ לע ,תיסגלקה םתעפוה

 רפכה לע וטע םה .דחפו המיא ורשיב ,םינדוכמה םהיבורו םירוחשה םהיפגמ

 ,תבש תליפתמ התע הז ורזח םידוהיה .תויח ירגפ לע םיינתמיא םירשנכ

 .םהיפתכ לע תותילטו םשארל למיירטש ,תבש ידגב ,םינטפק םישובל

 וסנכנ הצעומה רלבל יווילב םימרדנ׳זהו ,"אבר-אשודיק"שדקל וקיפסה םרט

 הדוקפו החפשמה ינב םושיר - הטושפ התיה הרודצורפה .םינושארה םיתבל

 דיקפל תוחתפמה תא רוסמלו תיבה תא רוגסל ,ןילטלטמ תליבח תחקל הפ לע

 .תסנכה-תיב - ףוסיאה םוקמ .רפכה תצעומ

 תסנכה-תיב רצח לא דועצל ולחה ,תותקבהמו םיתבהמ ,תואטמסה לכמ

 סיבשו תבש תלמשב םישנה ,תוטופקב םירבגה .הלודג הנותחל םינתוחמ דעצכ

 םייתניב .הלמשה ילושב וא םירוהה דיב םיזחוא םינטקה םהידליו ,שארה לע

 םסרופמה ףותהו ,הטמסל הטמסמ - זורכהו רוודה ,ףפותמה רטפ בבס

 םינימאמה לכל עודי יווהל" :עידוה ישפוחה ומוגרתבו הטושפה ונושלב .ודיב

 םידוהיה תא עיסהל ידכ תסנכה-תיב רצחב דימ עיפוהל םהילעש (םירצונה)

 ."...הניתשלפל

 לחה ,םינומעפ ילבו םע תורפלו םירוושל םיסוסל תומותר תולגע לש םרז

 ואב ,גחו הדובע ידגב םישובל םהיתושנו םירכיא .תסנכה-תיב רצחל םורזל

 .בצע לש בוטרוקב ימו החמשב ימ ,םיידוהיה םהינכש תא עיסהל

 הנה .היבוברעב לוחו תבש ,תולגעה ךות לא םהיתוליבח תא וקרז םידוהיה

 תלמש השובל ,היחש תיבל תחתמ לודג רורצ .טחושה תשא עניירב העיגה
 1 ▼ * •־.״

 תב התב הינשה הדיבו ,תיתונמוא הרחת הילושב המוקר ,הרוחש תבש
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 תשורי ,"החנמ־ןברק" רודיס תא הרורצ תחפטמב הקיזחמה ,הניב םינוקזה

 .תורוד השולש לש באכו ליג תועמד יוור רודיס .ל׳סעפ אתבסה

 ותשא וירוחאמו לסוי-המלש יבר םג עיפוה רהנה תא הצוחה ץעה ןורשג לע

 לעו ,רזומה דמעמה לשב ויתפש לע ץלואמ ךויח ,תבשה ידגבב יברה ,ע׳ילופ

 הליבח .וייחב הנושארה םעפב תבש לוליח לשב תועמד תומרוז ןבלה ונקז

 .לטייטה - "הווחמ״הו ,רוחשה "תיב־ףלא״ה חול וציצה הכותמ ,ודיב הנטק

 תותבסהו םיבסה ,םינטקה םהידליו ותשאו שיא ,םלוכ םיאב הז רחא הזב

 ןילטלטמ לש תומרע אלמתמ תסנכה־תיב רצח .םהיתונעשמו םהיתורורצ לע

 .םהידליו םהילעב םדי לעו

 הארוהל םיכחמ .תושעל המ םיעדוי ןיא ,הלומהו שער תסנכה-תיב ךותבו

 שדוקה ירפס לכ תא ריאשהל וטילחה תסנכה תיב יאבג ."תוצונה-יעבוכ״מ

 ואלמ תואטמסה לכ .םעז רובעי דע לארשי רמוש ידיב םדיקפהלו םוקמב

 .רפכהמ "םיחרוא-תאצוה תווצמ״ב תוכזל וקחדנ םירכיאה .תולגע

 .ידיסח טהלב בבותסה ,תווצמה ףדורו םירפסה רכומ ,ס׳לאיזר השמ ׳ר

 ידמשכ ,חורב רדבתמ םדמדאה ונקז .ישמה ןטפקל תחתמ תוציצמ םייברג

 ינבב ץיאמו ,קעוז אוה '׳!םויה שדוק-תבש" .הפצרה לא העמד תלגלגתמ םעפ

 ,לכואה יריס תא חותפל ,תוליבחה לע בשייתהל םינכשה רתיבו החפשמה

 !םידוהי" .ןוזמה תכרבו תבש לש תורימז םע ,ןידכו תדכ תבש תדועס ךורעלו

 והואצמת אל םויה ,'"הל םויה תבש" :םיפרטצמ םלוכו "!׳הל םויה תבש

 !!םויה תבש" ,ותשאל קעוצ אוה ,"הרקי הטיא" ...׳"הל םויה תבש" ...הדשב

 ר!ס׳עבש זיא טנייה :תעמוש תא

 תונורחאה תוחפשמה ףוסיא תא םימרדנ׳זה םג ומייס ,הדועסה המתשכ

 .טשערימוגארד ןוויכל ,ךרדל תאצל הדוקפ הנתינו

 םייניעב טא-טא ועספ םירגובמהו ,תולגעל וסנכוה םינקזהו םידליה

 ,תולגעה די לע לגרב תכלל וטילחה םה .תושיובמו תולופנ םינפב ,תולפשומ

 .תבשה תא ללחל אלש

 אלו הפ ירועפ ודמע ,"הניתשלפל םידוהי" עצבמ תוזחל ואבש םירכיאה ינב

 די לע .רפכה הצקל דע םידוהיה םהינכש תא וויל םה .םהיניע הארמל ונימאה

 הנורחאה הלגעהשכ .תוצקשו םיצקש לש הלודג הצובק הניתמה יולתה בולצה
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 םייפתכה לע םיידי ובליש ,םינימאמל האיכ םירצונה ובלטצה ,םהינפ לע הרבע

 .הייסנכה ינומעפ לוצלצ לוקל ,"םידוהיה ךלמ" בולצה ושי דובכל ,הרוה ודקרו

1 
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 טשערימוגארד וטגב

 רדס יפל .טשערימוגארדב םיאבה םירפכה ישרוגמ תא וזכיר םירגנוהה

 ,עילוואזיר ,ערעטמירטס ,ףענאסריב :לעשטיס ןוויכל טגיס ןוויכמ ,יפרגואיג

 ,ןעלאוו ,טשענאנ ,טשע׳צנוא ,עניטאלס ,דאלג־ןעילאפ ,דאלג ,עזיטאב ,ףיש

 .לעשטיסו טשילעס ,דעוי ,עינכעק

 .חראמה רפכה יתב ךותל וקחדנ ,םילדה םהילטלטמו םפט לע םידוהיה לכ

 ורג .םלוכל םוקמ אצמנ וסחדש לככ ."יבצה ץרא״ל הכפה טשערימוגארד

 .םירוגמה יתבל ףסונב ,אופסמהו ןבתה ינסחמבו תונרגב ,תותפרב ,תוורואב

 ,םמצע ומצמצ םוקמה יבשות .לובג עדי אל חראמה רפכה ישנא לש םביל בחור

 סופיטה תלחמ ללגב .םהינקזו םהידלי לע תוחפשמ ונכוש ןטק רדח לכבו

 .ו944 לירפא תיצחמב ,םינורחא ףיש יבשות ועיגה ,םירפכ המכב הצרפש

 ןפואב טעמכ וטגה תואטמסב בבותסהל היה רשפא דוע םינושארה םימיב

 .ישפוח

 .רדסה לע חקיפ רשא ,"טארנדוי" ןיעמ ,ףוג ומיקה םינברהו תוליהקה ישאר

 םושש השגרה םישנאל תתל ,תיגולוכיספה תדוכלמהמ קלח היה הזש הארנכ

 .תורקל דמוע וניא רבד

 םימיה דחאב .הדובע-תונחמל םירבגה וחלשיי טעמ דועש תועומש וכלהתה

 לשריה ,טשערימוגארד רפכה לש םיינישה אפור תיבב ונירוגמ םוקממ יתרבע

 תינוגסס תומד ,ןמדלפ לארשי השמ ׳ר ברה תיב לא ,שיבכל רבעמ לא ,ץמנייטש

 חראתמ ערעטמירטסמ ןהכ שריה יבצ ברה ,יברו ירומש יתעמש .תילכראירטפ

 ויתאצמ .יתוא וספתי אל םימרדנ׳זהש ידכ ,הירדנפק ךרדה תא יתישע .םש

 תובהלתהה התואב םיקסופבו ס״שב עוקש ,תיבה לש הרטזוזגה הצקב בשוי

 ךורהא-תיב" תבישיב םירוחבה ינפב םירועישה תא תתל ליגר היה הב

 .ערעטמירטסבש
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 ינפל דמע ךיא ינרכוז ,ונקז תזיזג ירחא הז היה ,ויתרקיבש האבה םעפב

 יתלוכי אלו ,וינפב ינאו ינפב ץיצה אוה ,וידגב תא ,ויניע תא יתרכהש שיא

 ריכמ ךניא ,לארשי־םייח" :ףטלמה לוקה תא יתעמש םואתפ .והימ רכזיהל

 ,ןואגה ,הרותב לודג ,"קנעה ןושמש"תא יתיאר .תוכבל אלש יתקפאתה "?יתוא

 .ךכב ויתיארש יתשייבתה .ןקזו תואפ ץוצק ,"תופלחמ״ה ילב ,בהלנה דימתמה

 לסוי-המלש תא יתיאר םשו ,םיתבה דחא ףתרמ ךותל יתצצה הרזח ךרדב

 תמרע לע םיאכודמו םיקמוצמ םיסנוכמ םיבשוי ,עילופ ותשא םע דמלמה

 בנשא דעב ורדח העיקש םרט לש רואה תומולא ."הכיא" תאירק תעשבכ ןבת

 ידכ ,הלודג תחפטמב תופוטע ויה וינפ .תובוצעה ויניע תא ותיצהו ףתרמה

 היה לרב ודיחי ונב .בוחטו רצ היה םוקמה .ןקזה תזיזג תפרח תא ריתסהל

 ,םירזופמ םה םג ויה דמלמה לש םיברה וידימלת .הדובע הנחמב ינמוד ,קוחר

 .והומכ םימתוימו םידדוב

 םיגלדמה םישנא תוארל היה רשפא .וטגב תינדפק הרימש התיה אל ,רומאכ

 אלש הדוקפ הנתינש ירחא וליפא ,תיבל תיבמ תוניגה ןיבו תורצחה ןיב

 החירב ןויסינ םוש היה אל .םיירהצה ינפל וו העשה ירחא בוחרב תואריהל

 היה שורומרמ זוחמה .הירגנוה תודהי יגיהנמ םע רשק םוש היה אל .תורעיל

 םיבשויה לש תואשנתההו תופקשה ילדבה ללגבו ,ירפכה ויפוא לשב םא חוכש

 .תורחא תולודג םירעבו טשפדובב תואסיכה ימורמב

 :ימינפה רדסה לע רומשל ידכ תידוהי הרטשמ ןיעמ ונגרא םימרדנ׳זה

 שיבכה ןוקיתל הדובע תוצובק ןוגרא לע םינוממ ויה םה ,"ראדנער-ודישז"

 אוה שיבכה ןוקיתש שיא תעדב הלע אל .לעווקשטיבה רהל עינכעק ןיב רבחמה

 .ץיוושוא ןוויכל ,אשיוו לש תבכרה תנחתל וטגה ןמ הדעצל הנכה

 םייסיסב ןוזמ יכרצמ םתיא ואיבה םיירפכה םידוהיה .היה אל ןוזמב רוסחמ

 םידוהי לש תורייש ןגראל תושר ולביק ,יאלמה לזאשכ .דועו הכוס ,חמק ןוגכ

 .םירוגסה םיתבהמו תויונחהמ לכוא יכרצמ ואיביו םירפכה לא ורזחיש

 תא לבקי ךרצנ לכש וגאד םה .תוריישה תא הוולמ היה "ראדנער-ודישז״ה

 .ויתונוזמ

 שורומרמ ירפכב "טארנדוי״ה תרכזהש ,רוחאל טבמב ,ריעהל םוקמה ןאכ

 םתויהב םג .תונדשח לש רוהרה וא םעז לש תושגר םוש םיררועמ םניא

 הקדצ יאבג םתוא וראשנ םה ,וטגה יבשות לש םהיתונוזמו םהייח לע םינוממ
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 ,םנוקיתכ םימיב םירפכבו תורייעב וגהנ ךכ .שיאו שיא לכל גואדל םתבוחמש

 .דקומה לא ולע םג ךכו ,וטגב וגהנ ךכ

 ,ןמש ,חמק תורורצ איבהל ולחה ,םירכיאה תושנ רקיעבו הביבסה ירכיא

 ושפיחש הלאכ םג ויה ."ולש ידוהי״ל איבה דחאו דחא לכ .תוקריו םיציב ,בלח

 הזכ ישונא יוליג .םתוא אקווד דועסל ידכ ,רבעשל םיידוהיה םהינכש תא

 ס׳לשנא לאירזע ׳ר - ששו םיעבשה ןב ןקזה ידוד לא םירכיא ואבשכ יתיאר

 היה ,בוט לכמ ול ואיבהו ,תועש שמחכ םיפחי וכלה ותשאו רודנש סיראה .לרפ

 תארקל תודשה דוביעו העירזה ןיינעב ידודב ץעוויהל ליחתה הלהשכ בלל עגונ

 .(לאירזע)"הליארזיא" תומדאה לעב תרזעב וילגר לע דמעוה הזה רכיאה .הנועה

 הנש םיעבראכ ךשמב .ןמאנה וסירא היהו ,הדשה תקלח לע תיב ול הנב אוה

 .הוושב הווש לוביה תא ומע קליחו ויתודשב דבע

 בשויש הזוחאה לעב לע הציצה .האיבהש קשה תא הדירוה ,הקזילע השיאה

 הפטילו רמ יכבב הצרפ ,שושתו רוויח ןקז־ץוצק ,לדה ורורצ לע רדחה תפצר לע

 .דודה לש החפשמה ינב ונייה ונחנא .הכלמ יתוחא לש השאר תאו ישאר תא
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 םשה שודיק לע תואיפו ןקז

 ולכי אל ,תורודה למעו שוכרה ןדבוא אל םגו ,וטגבש הקעומה אל ,בער אל

 אל - םהיתובא תובא תיב ,םחה םתיבמ שוריגה .םינקזה תשולשל םהל

 תא הסרדש איה תואפהו םינקזה תזיזג לש הרזגה .םחור תא רבשש הז היה

 םיצאנה יטוש ידי לע ידוהיה םיהלא־םלצ תסימר .םדובכ תא הליפשהו םתוואג

 תא הבריקו םמצע יניעב םהייח םעט תא הסיאמהו השיאבה - םהירזועו
1 

 .םצק

 ןיאב םהיתבמ ושרוג ,(ו944) ד״שת תנש לש חספה רחאלש תבשב רומאכ

 םפט תא וסימעה םידוושלו םיסוסל תומותר תולגע לע .םירבדו רמוא

 רשע-השמח יבשות םע דחי ,הביבסבש תיזכרמה הרייעל ולבוהו ,םהיתורורצו

 ץע תותקבב ,םיבוחט םיפתרמב ,םייונפ םיתבב ופפוטצה ןאכ .םיפסונ םירפכ

 םוקמה ילעב .יונפ היהש רחא םוקמ לכבו האובת ימסאבו םינסחמב ,תובוזע

 .םיחרוא-יסינכמ לש םינפ רבסב םתיב תאו םבכשמ תא םתיא וקליח

 ,ששו םיעבשה ןב ס׳לשנא לאירזע ׳ר :םינקזה תשולש וסינ רוסחמבו הקוצמב

 אילטהל - םינומשה ןב לקסד רתלא אבסהו םיעבשה ןב והיתתמ ןורהא ׳ר

 ודמע תולשוכ םייכרבבו תודעור םידיב .םיעוסשהו םיעורקה םהייח תא והשכיא

 עתפל טטומתהש רצבמה יקדס תא םותסלו חייטל ידכ םהייח ןיינב תמוח דיל

 ,הגהנה - ידוהי ״םוי-רדס״ םמצעל ורדיסו ודמע רכיא לש תונשקעב .םואתפ

 לש םתמחו םפא לע ,שואייהו רעצה ייחו תופיפצה לכ ךותב דומילו הליפת

 .ומעו םשה יפדגמ

 הז ןיכורכ ול ודריש דובכבו רשועב ס׳לשנא לאירזע ׳ר ידוד ול יח וימי לכ

 אבס ,ה׳צנח ותשאו ,אוה ויה תאז לכבו ,ןלציל אנמחר היה םינב ךושח .הזב

 .׳רתסב ןתמ" יכרצנלו םימותילו םיינעל םאו בא ,הליהקה ידלי לכל אתבסו
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 שקיב המלש האופרו תואירב .םדו רשב ידיל םלועמ ךרצנ אל ומצע אוה

 תונשל אלש ידכ ללפתה הסנרפל .לארשי ללכ דעב רקיעב ,"םילוח אפור״מ

 .םיכרצנה לכ םינהנ ויה ויתודש לובימ .םימכח ועבטש עבטממ םולשו סח

 לש הוואג קבאו רוהרה לש ץמש לכ לטבל ובלב ןווכמ היה ןוזמה תכרב תעשב

 ,תנמשו בלח םיאלמ םידכ דימת םינכומ ויה תיבה תרטזוזגב ."ידי םצועו יחוכ"

 .ךרצנ לכלו ןיפכד לכל - תוינטקו תוריפ ,סריתו הטיח םיאלמ םילכו םיקש

 ובשומ םוקמ .הליהקה סנרפל האיכ ,דובכ דימת ורמא ויתוכילהו והארמ לכ

 .שדוקה־ןורא ןימיל ,חרזמה לתוכב היה ירפכה תסנכה-תיבב

 םיירגנוה םימרדנ׳ז ינש .ושוכר לטינו ותיבמ שרוג ד״שת חספה גח תרחמל

 תצעוממ םירכיא־םידיקפ ינש תייוולב ,םשאר לע תוצונ יעבוכו םיבור ינדוכמ

 תכלל ול ודקפ םיווצמ לוקבו ,"אבר-אשודיק" ירחא דימ ותיבל וסנכנ ,רפכה

 .םהירחא

 םהיתורורצ לע תסנכה-תיב רצחב וכיח רבכ רפכה ידוהי תוחפשמ רתי

 רודיס ,ןיליפתהו תילטה תיקש תא דימ חקל ןקזה לאירזע ׳ר .םהיתוחפשמו

 תא שבל ,תובהזומ תויתואב רוע תכירכב "קוח״ה תא ,ןידמעד "בקעי תיב"

 תוחילשב ךלוהכ ןבלה ונקז תא ףטיל ,למיירטשה תא שבח ,תבש לש הטופאקה

 עודמו המל לאש אל .אציו - תלדה תא רגס ,הזוזמה תא קשנ ,הווצמ לש

 ןנוכתהו ותיערמ ןאצל ףרטצה ,הבהא ךותמ וירוסיי לבקמכו ,ןאלו ןכיהלו

 .שוריגל

 םידבכ םייפגמ ,ףוג ןוסחו המוק ךומנ ידוהי ,םיעבש ןבכ והיתתמ ןורהא ׳ר

 ,קלחו רצק בהבהצ ןקזו תואפ תורוטע תויניצרה וינפ .ףרוחבו ץיקב וילגרל

 .תובוטו תוינכייח ול םייניע יתשו

 וינב לכמ .וטגב אלכנו ושוכר לכ תא רפכב ריאשה ,לאירזע ׳רכ ,אוה ףא

 .םהידלי ינשו הלעב םע תחא תב קר ותיא האצמנ ,רפסמב הרשע ,ויתונבו

 תוחוכב למע דחא לכ ,זוחמבש תורייעבו םירפכב ורג ויתונבו וינבבש םיאושנה

 ,וחוכו ולזמ יפכ ,תורודה תרשרש תא רוזשלו ךישמהל ,אימשד אתעיסבו ומצע

 דע הבישיה לש "ןמז״ה םותב התיבה רוזחל וקיפסה אל םיאושנ-אלה וינב

 .תושפנ תנכסו תוסייג ואלמתנו םיכרדה ושבתשנש

 תודשהו ויתובאמ שריש תומדאה .דורטו לוהב דימת היה והיתתמ ןורהא ׳ר

 ירחא דימ .תוכורבה וידיו תוחוקפה ויניע תחת דימת וגשגש הינודנב לביקש
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 לש הטופקה תא טשופ היה ,תירחש תליפת רחאל תסנכה-תיבמ התיבה ובוש

 בשייתמ ,תטפורמו תשמושמ תעבגמב הפילחמו תעבגמה תא דירומ ,לוח

 ינכוש תא ליכאהל וחכשי אלש תיבה ינב לא הנופו ךרבמ - תירחש תפ לוכאל

 עידומו הזוזמה תא קשנמ ,הנבלה לקמ תנעשמ תא חקול .לולה תופועו תפרה

 הכאלמהו רצק היה םויה .בירעמו החנמ ירחא ה״יא התיבה רוזחיש לוקב

 הדשב ,ןתלתה ריצק לע חקפמ היה םש ,שירחה לע חיגשמ היה הפ .הבורמ

 תודש רודיעב לפטי יוגה וסיראש גאד ינומלפ קמעבו סרית שוכינ היה ינומלא

 הווקמב הליבטל ותסינכ דעו תבשב ןושאר םוימ זפחנו ץר .המדאה יחופת

 .החונמ-תבשו שדוק-תבש דובכל

 תפוקת - תוכוס וא חספ ימיב והיתתמ ןורהא ׳ר שיגרה ״אבה םלוע ןיעמ״

 םע דחי .םיקסופו ס״ש האלמ םסרכו תובישיהמ ורזח וינבשכ ,"םינמזה ןיב"

 לש םינוגינ רפכה תואמטמסמ םיעקוב ויה ,תולוגנרתה רוקרקו תורפה תייעג

 ,גרבמל וא רימוטי׳ז ,"אנליו ס״ש" לש תוחותפ תורמג ךותמ "אירטו אלקש"

 .הלעמ הלעמ שפנה תא םיממורמו םשוגמה ףוגה תא םינדעמה םינוגינ

 הדש תוגאד חיכשמ ,םיירפכה וידגב תא טשופ והיתתמ ןורהא ׳ר היה זא

 הטיטרמו המיענה לע גנעתהל ידכ ,הרות לש התילטב אוה םג ףטעתמו ,עקרקו

 םינבה ובשי םש ,ןילקרטה לש תלדה תא חתופ היה טא־טא .ארמגה דומיל לש

 תופתוש תשגרהב ,לודגה ונב לדנמ די לע בשייתמ היה שדוק תדרחבו ,םילודגה

 רכזנ היה ,הרותה דומילל םיזע םיעוגעג ךותמ ,םעפ ידמ ."ןולובזו רכששי" לש

 םא ,"תופסות״ה לש םיקוידבו םינויעב אוה םג לפלפתמו ,"אתוקניד אסריג״ב

 לש םחוכמ םידמול םינב לש םחוכ הפיש ,האנק לש ץמש ילב עדי עודי יכ

 .םירכוז תובא

 ילב הלבקל שיש םיימשה ןמ הרזגכ והיתתמ ןורהא ׳ר לביק שורגה תרזג תא

 םיסגלקה וסנכנש עגרבו הברה בשח אל לאירזע ׳רכ אוה םג .הירחא רהרהל

 רופהש עדי ,תבש דובכל תקרוממה ץעה תפצרב ושקנ םהיפגמ דהו םימרדנ׳זה

 .לפנ

 תא רתפכ ,השודקה ישימשת רורצ תא חקל ,ךורעה תבשה ןחלוש לע ץיצה

 לעב השעמכו ,ביבסמ ותיב לע לכתסה ,למיירטשה תובנז תא ףטיל ,הטופאקה

 ינפל .םנכ לע םידמוע ןיידע תישארב ירדס וליאכ ,רודיס ןועטה תא רדיס תיב
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 תא הקקיל תאזו הרפה תא ליכאה ,תפרה לא שגינ הדבכה ץעה תלד תא קרטש

 .היעגב ןטפקה לוורש

 ידכ ךותו ,םיזוואלו תולוגנרתל סריתו הטיח יריגרג רזיפ תירוחאה רצחב

 םישל" - הדירפמה רדגה יכרחל דעבמ ץיצהש יוגה ונכשמ שקיב הכילה

 תא רשי ,ושאר לע למיירטשה תא שבח ,ותיבל סנכנ ."...םייחה ילעב לע ןיע

 ודמעב .יברה לא עסונה דיסחכ - הזוזמו הזוזמ לכמ הקישנב דרפנו םידגבה

 תא ליפשה ,ויחש תיב תחת וילטלטמ רורצו תיבה לש הנוילעה הגרדמה לע

 תיבה ינפלש רהנה .טעמ ההשו הגרדמ הגרדמ דרי ,ןולאה ץע תוגרדמ לא ויניע

 רביח ץעה ןורשג .שמשה ןיעל וצפנתנ תועובו ורצונ תועוב .םינווג ינווגב דציר

 םימה שער .תולהובמכ ועצמאב ורקדזנ תולודג םינבאו ,רהנה ידצ ינש תא

 ןורהא ׳ר לש םהידעצ דה תא וקיתשה ,רהנל רבעמ חמקה-תנחט לגלג תשיקנו

 .םישרוגמה ותיב ינבו והיתתמ

 לדניירב ותשאב אניק ובלבו ותיבמ קוחרמ דרפנו שארה תא בבוס ףוסבל

 .תונערופ םרטב התטימ לע תומל התכזש

 .הקבר הדיחיה ותב לצא הנש הרשע שמחכ הז רג ןקזה לקסד רתלא ׳ר

 ,םידוהיה וזכור הכותל הרייעה לש םיינישה אפור ,ץמנייטש לשריה היה ונתח

 .הביבסבש םירפכה ישרוגמ

 וליאו ,ורוסחמ לכל הגאד ותב ,וטג לא וירוגמ םוקממ דדנ אלש ןקזה הכז

 תורחשה תונש לש דספנה םלוע תא ןקתל ,המשל הרות דומילל רסמתה אוה

 וביבס השענהמ קתונמ היה ןקזה ."םירשעו האמ" רחאלש ןילקרטה תא ןיכהלו

 הלומההו תופיפצה .וטגה תמקה םע ופסוותנש םישדחה םיריידה םע רביד אלו

 ןיעמ ,הקומע הקיתשבו תצלואמ תודידבב עקש םויל םוימ ,ול ועגנ אל תיבבש

 דמולו ותניפב בשוי היה ,ןושיל ותכל דעו רקוב תונפל עבראמ .רוביד תינעת

 .רתסנבו הלגנב

 וילתלתש ,בחרו רצק ,ךובס ןקזב תורוטע ,ףלק לש ןוגב תוריאמ םינפ ול ויה

 ויתובגל תחתמ .בושו ךולה ופפונתהש תולזרוקמ תואפו ,םינבלו םירופא

 ושאר לעו טפורמ רצק ליעמ היה שובל .תיתודלי הוודחב ויניע וצצנ תובעה

 .הנשונ הנשי הקלומרי

 לש ומוקמ םצמטצנ - םיתבה תא ואלימו הביבסה ידוהי ואלכנש זאמ

 ,רובש זגרא אצומ היה םימעפל .םוקמל םוקממ ואסכ םע דדונ היהו ,ןקזה
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 לכוא היה ,בירעמו החנמ רחאל .רפסה םע רצחה תניפב דדובתמו וילע בשייתמ

 תומשנ ןוקיתל תוינשמ יקרפב "חנקמ״ו ןוזמה ירייש תא רענמ ,ויתוחורא תא

 לפונ היה עמש תאירק רחאל דימו ,ילכו םימ ול הניכמ התיה ותב .םירטפנה

 .רבגה תאירקל דע םדרנו ובכשמ לע

 ןקזב ןנובתמ יתייה ,הווקתו םינוא-רסוח לש תובוצעה תועשה ןתואב

 דע ,ודומילב עוקש ךכ-לכ היה םימעפל .ויתוכילה תוקיתמבו הזה אלפומה

 לש וא ארמגה לש ןיטישה ןיב ושאר תא עיקשמ היה .שיה לוטיבל עיגהש

 תויתואה חיר תא וברק לא ףואשל ידכ ,רפסה יפד ןיב וינפ תאו ,רהוזה

 תא תופטלמ ויה ויניע .םוסקהו םותחה ןייעמה דוס לע דומעלו תושודקה

 תורתסנה תונווכה תא ריאמו תויתואה ךותל רדוח היה ויניע קרבו ,תורושה

 ךותמ םינושמ תולוק עימשמ היה ,וז תולעתה תעשב .הפוריצו הלימ לכבש

 תציוצמה ותילט יפנכ לא רפסה תא דימצמ ,וחכנ טיבמ היה .דורצה ונורג

 .םלוחה קוניתכ ומצעל ךייחמו

 לע םיטשכ םינקזה תשולש יל וארנ ,וטגב םיאולבהו םישרוגמה יפלא ןיב

 .םיפצושהו םירעוסה םילגה תורמל ,הרובגבו הוולשב ,תפרטנ הניפס

 המיא הדרי ,םינקזהו תואפה תא ץצקל שיש העומשה הטשפ וב םוי ותואב

 ,"םיקול-א םלצ" רמולכ ,"םלצ״ה שידייב הנוכש ןקזה ץוציק .וטגה לע הלודג

 .המשנה ץוציק םושמ וב היה

 עוציב תא וחד הליחתב .הרזגה לע עידוהל תיבל תיבמ וכלה וטגה ירטוש

 םירוהרהב ועקש ןורהא ׳רו לאירזע ׳ר .העשל העשמו םויל םוימ הדוקפה

 תודבכה וינזוא .ותנשממ קיספה אל ןקזה לקסד .הז לע הז ולכתסהו ,םיגונ

 ותוא אוה ,וירפס ךותמ עקובה רואה .עגפנ אל ומלוע .שחרתמה תא וטלק אל

 השוחתו הקושת ךותמ ץרופו רבוג ,רתוי ריאמ אוה םויל םוימ - ךפהל .רוא

 .ךמז־ןיא" לש

 וילא הברקתה םייטיא םידעצב .ותב וילא השגינ הרזגה לע העדוהה תרחמל

 העימשה ותב הקברו דומילה םוזמז תא קיספה דחא עגרל .ולוורשב העגנו

 תא זוזגל וויצ םימרדנ׳זה ,לארשי יאנוש לש השדח הרזג !אבא" :וינזוא ךותל

 ,המיאב ובחר ויניע ,הלעמ יפלכ ושאר תא הנפה ,רמאנה תא ןיבהשכ ."...ןקזה

 לא ושאר תא בבס ,תבה לש היניע ךותל ץיצה ,ופורגא ךותל ונקז תא ןפח

 .וינפ תא טילהו ארמגה
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 ,םיידוהיה וטגה ירטוש וכלה בוש ,ו944 יאמ שדוח תליחת לש םיברעה דחאב

 חכוויהל ידכ הדקפמה םעטמ תרוקיב היהתש עידוהל ,"טרדנוי״ה תדוקפב

 היהא ינאש וטילחה והיתתמ ןורהא ׳רו ס׳לשנא לאירזע ׳ר .עצוב וצהש

 םיירפסמה תא איבהל הכלה הקבר .ןרהא ׳ר קספ ךכ ,"ןיילת״ה - חילשה

 ."תואפהו ןקזה תדיקע" תארקל ןקזה היבא תא ןיכהלו

 דע ויניש ןיב ויתפש תא ץוויכ .והיתתמ ןרהא ׳ר אסכה לע בשייתה ןושאר

 הקלומריה .הפצרה לע ,האחמ ךותמ התוא ךילשהו ותעבגמ תא דירוה .םד בוז

 .םהיתורורצ לע םיבושי תיבה ישנא לכ .סה ךלשוה רדחב .שארה לע הראשנ

 וכב ןהירחאו רוצע יכבב םישנה וצרפ ,םיירפסמה רוהרהו הזיזגה לוקל

 .םידליה

 הרות ירפסכ וללוגתהו םיתורכ םיפנעכ ורשנ ,תואפהו ןקזה רעש תווצק

 ףקדזה והיתתמ ןורהא ׳ר םמורתה הכאלמה רמגב .םיזזוב ידיב םיעורק

 ,ףיקתו דעור לוקב .תומורעה וינפ תא ןפחו וייחל תא החמ ,ויתוחוכ תיראשב

 םלוע לש ונוביר ,התא םא" :רמא ,זוזגה רעישה תמרע לא תונפומ ויניעשכ

 ."...ךיניעב ןח אצמנ הלאה םיפוצרפב ילוא ,ךל אה - ךכב הצור

 ונקזב זחאו בשייתה .םודרגל הלועה םדאכ םיזזגנה אסיכ לא שגינ לאירזע ׳ר

 .רקיה ורצואמ דרפיהל ןאממה שיאכ ,תודעורה ויתועבצא ןיב גלשכ חצה ןבלה

 רוק םויב םיכר םיזע יידג ינשכ ודער ,דוה ינרקל תומוד ויהש ונקז ינרק יתש

 םילתלת .הטיחשה ןיכס תחבאכ וילע המוד התיה םיירפסמה תחבא .םשגו

 תא ארוקכ ,הצחמל תומוצע םייניעב בשי .תולשוכה וילגרל ולפנ םירוחצ

 תמרע ךות לא וגפסנו םינינפ תוזורחמ יתשכ ןכותמ וגלז תועמדהו ,"עמש"

 .רעשה

 ואסיכמ םוקל ול ורזע ,וב וכמת םישנ יתש .העמק ההש הכאלמה רמגב

 ,והיתתמ ןרהא ׳ר ונכש לש וינפ לא ץיצה ,ןווכתמב אלש .ותניפ לא והוליבוהו

 ,לודג לבאב יורשכ ויעצמו וילטלטמ רורצ לע בשייתה ,אוה וינפ תא קילחה

 םש היהי ,חקל ׳הו ןתנ ׳ה" :תוענ םייתפשב שחלו הפצרה לע ויכרב תא רשיי

 ."...ךרובמ ׳ה

 ותבל הצרתנ בר ישוקב .םינומשה ןב לקסד רתלא ׳ר אסיכה לא לבוה ןורחא

 .ןוצר רסוחב אסיכה לע בשיתהו ,םייטיא םידעצב ,אבו ארמגה תא רגס .הקבר

 דוע .דקענה הזה שבככ תולודג םייניע חקפ אוהו וירוחאמ וב הכמת הקבר



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב ** 104

 לכות ילוא ,םיירגנוהה םידקפמה לא ךלתש ותב לא וינונחת תא שדיח םעפה

 ,"...יל רצק ןקז הזכ ירה ,אנ יאר ,הקבר יאר" .ונקז תא ול וריאשיש לדתשהל

 .ושפנ לע ןקזה ןנחתה

 תושנ לכו ,ריד" :קעצו תורעובה ויניע תא םירה ,םירפסמה שורשר עמשיהב

 םלוע לש ונובר ,יד ,יד" :ןקזה ירתא ונעו תוננוקמכ ןשאר תא ודינה תיבה

 ,וילעמ רסוה וידעו ונקזמ לטרעתנש ןקזה שיגרה רשאכ ."...יד הזב היהו יאוולה

 תיראש תא זוזגל ןתנ אל םינפ םושב .שחנ ושיכה וליאכ תחא תבב םמורתה

 ותוא םיבבוסה לא טיבהמ שוב וליאכ ,וליעמ שדב וינפ תא ריתסה .ויתורעש

 .ותניפל חרבו וביל לא ותוא ץחל ,רפסה תא ספת .ךכב והוארש

 הימוד ביבסמ .ועגנ תורעשב תורעש ,םינקזהו תואפה הפצרה לע ויה םילטומ

 םש דמע רשא םוקמה לא שגינו םק ס׳לשנא לאירזע ׳ר .םינוא תרסח הייהתו

 .ויתורעש תא וינפוח ךות לא טקילו ויכרב לע שדוק תדרחב ףפוכתה ,אסיכה

 רעש תא רריבו ,הפצרה לעש וילטלטמ רורצ לע בשייתה ,ומוקמ לא רזח

 תוצק תא ביטרה ,ןתוא ףטילו ןתוא רשי ,ןדבל תואפה תאו דבל ןקזה

 איצוה ךכ רחא .הדלי תא תצחורה םאכ םילתלתה תצובק תא קרסו תועבצאה

 התוא קדיהו ,תואפה תאו ןקזה תא הכות לא ררצ ,המודאה תחפטמה תא

 .ותחפטממ דרפנ אל רתוי .רשקב

 .ובכשמ לע רטפנ ,ץיוושואל ותרבעהו וטגה לוסיח ינפל םיימוי

 הרושקה ותחפטמ תאו ותילט תא וחינה ודי לעו ,לארשי רבקל אבוה

 .ותיא "םיקול-א םלצ״ו םשל הלע - חצינ אוהו ,הרורצהו
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 שואייו ןואכיד ימי

 ונאלכנ זאמ תועובש השולשכ ורבע .תואדווה יאו תובצעה ורבג םויל םוימ

 דעו הרשע שמח ליגמ םירבגה לכ" :עידוהל הדוקפ ולביק וטגה ירטוש .וטגב

 ןוקיתל קוקז לעווקשטוב רהל עינכעק ןיב שיבכה ."...הדובעל ובצייתי ,םישש

 תובא לש תורוש תורוש .וטגה יבשות לע הלטוה וזה הדובעהו ,ץופישלו

 .הדובעה םוקמ לא ודעצ םירענו

 תא ורש .םלגרהכ וקירוהש תודשה תא ודביע םירכיאהו ובלבל םיצעה

 םיוולמ ,דוד ןגמ תרוצב בוהצה יאלטב םינמוסמ ,ונחנאו ,עירפמ ןיאב תוניודה

 ןמזהו הבורמ הכאלמה .ןמז דבאל אלש ונב םיציאמה םיסגלקה־םימרדנ׳זב

 .אשיוול עינכעק ןיבש תירפכה ךרדה תא ןיכהל ונילע ...רצק

 םירבגה לש יזיפה םחוכ תא שילחהל :וז הדובעל הארנכ ויה תורטמ יתש

 .םתוא םידרהל ,םהל יופצהמ םתעד תא חיסהל תע התואבו ,וטגה יאולכ

 ובברתשה םידוהיה לש תויציצהו ,שמשה רואב וצנצנ םינדוכמה םיבורה

 .ךורא שחנכ לתפתהש שיבכה תורומהמ לע וררגנו

 םיצוצרו םיפייע םירזוח ונייה .םירבגה לש םאובל הדרחב וכיח םישנה

 םיתבה ךותב תודיחיב ונללפתה .השיתמה הדובעהמו הכוראה ךרדהמ

 .רחמה םויל וננוכתהו הלדה החוראה תא ונלכא ,םיסוחדה

 הנטקה יתוחא ,ינא ,ס׳לשנא לאירזע ׳ר ןמלאה ונדוד - תחא הרידב ונרג

 ,ןמלאה לזיו והיתתמ ןרהא ׳ר תיבה לעב דבלמ תוחפשמ שולש דועו ,הכלמ

 .הידלי ינשו םהרבא הלעב םע ץנג היתב - תפסונ תבו ,ותדכנ

 ,תוריעצ תונב יתשו םא ,בא הללכש טסשיליסמ קנרטספ תחפשמ םש התיה

 ,וטגל הסינכל ךומס ונתחתה םה .הרובד ותשאו םולש םנבו הל׳הווחו לדנייש

 התיה ץיוושואל וטגהמ םתעיסנ .םהלש "התשמה ימי תעבש תא וגגח" ןאכו

 .שבד חריל העיסנ
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 ,זוכיר תונחמ העברא רבע .הלגנמ לש היצקלסב קנרטספ םולש דרש ,םימיל

 .רורחשה רחאל ודחאתה םהו ,הדרש הל׳הרובד ותשא םג .םייחב ראשנו

 םישנה ,םינקזהו ,הדובעל ואצי םיריעצה :ןמקלדכ היה ונתיבב םויה רדס

 הליפת ,"תיבה־קשמ" לוהינב םיכוראה םימיה תא והשכיא וריבעה ףטהו

 "םימעטמ" ושעו ולשיב םישנה .העושיל הייפיצו םיליהת תרימא ,דומילו

 ינרקב םמחתהל תיבה רצחל ואצי םעפ ידמ .תוליבחב ןיידע היהש טעמהמ

 ונייה תולילב .ביבאה לש החירפו בולבל לש םיפיה םימיהמ תונהיל ,שמשה

 ויה םידליה .המיא תוררועמ תובשחמ ךות םיכפהתמו וניעוצי לע םיבכוש

 הבוצע הניגנמב לבא ,םילמה ןתוא .םעפ לש שרעה יריש לוקל םימדרנו םיכוב

 .רתוי

 היה אל תוליהקה ישארל .םויל םוימ וברתה םידוהיה שוריג לע תועומשה

 .אבו שמשממה לע עירתהל ולוק תא םירה אל גיהנמ ףא .םיזכרמה םע רשק

 עיפשהל הלכי ,הירגנוה תודהי יגיהנממ ,רבד יעדוימ תחא ראוד תייולגש ןכתיי

 תוארה רצוקו ןורוועה - ארונה ןוסאהמ קלח הארנכ הז היה .עירתהלו

 ...ינשה תיבה ןברוח ימי לע שרדמה תרדגהכ ,"...רוחא םימכח תעד ובישה״ש

 תויגוגז תא ועזעזש םימערו ץעה תוגג לע םעזב וקפדש םימשג לש תולילב

 תא יתיארו םישנאה תוחינג תא יתעמש .דחפב ררועתמ יתייה ,תונולחה

 .םיטמקה שורח םחצמ לע םהיתוגאד
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 וטגב ןורחאה םויה

 וטג ירטוש תורשע .הצירה הלחה ,ברע תונפל ו944 ,יאמב השישה ןושאר םויב

 ליג דעו הרשע תחא ליגמ םירבגה לכ" :השדח הרזג .תיבל תיבמ הלהבב םיצר

 לע ,טשערימוגארד לש ןוילעה הצקב סוניכה םוקמ .׳דימ בצייתהל - םישש

 םישנה םינקזה ,םיראשנה :התיה העדוהל תפסותה .רשגה ירחא ,רפסה תיב די

 וניא שיאו ןאל רמוא וניא שיא .וטגה תא םיבזוע .העיסנל םינכומ ויהי ,ףטהו

 תואלקחב הדובע תונחמב ודבעי םירבגה :תורמוא תועומשה .ןכיהל עדוי

 תועומש וחצנ בוש .םוקמ תברקב ויהי ,םידליה םע םישנה .הירגנוה ךותב

 ."המדרה״ה

 תא םישמשממ ,םיריסה תא םיפטלמ .ךרצנו רקי ץפח לכ זוראל וליחתה

 ,עסינ םאה ?ןאכ ריאשהל המו תחקל יאדכ המ .םיאיצומו - םיזרוא ,םידגבה

 ישימשתו רודיסה תא :רורב היה דחא רבד ?בוחסל חוכ היהי םאה ?ילגר ךלנ וא

 תותבסה .תבשל תורנ לש תוסיפח םיחכוש אל ןבומכ .םיחקול יאדווב השודקה

 םעל דומעת המימתה ןתנומאש תוחוטב ןה .הלהבה ידכ ךות הליפת תולמלממ

 בלה .ןיכירכתהו תורנה ,"הניחת״ה תא םיזרוא םייתניב .וז הרצ תעשב לארשי

 תונכומה תוליבחה לע ומדרנ םידליה .הלהבב תוטיבמ םייניעה .הדרחב םעופ

 הלמשה תא תזרוא ,שדוחכ ינפל קר האשינש היירטה הלכה ,הרובד .תורורצהו

 תוצח .םולש שדחה הלעב םע רשואה םולח תא תווטל הסנמ ןיידע .השדחה

 .ןמזמ רבע הלילה

 תורוש ודמע ,םירבגה לש סוניכה םוקמ ,רפסה תיב די לעש רשגה לע

 םיבורבו ברק ידמב םלוכ .ירגנוהה אבצה לש הדשה תוגולפ ,םימרדנ׳ז לש

 םה .םהידיב תולקמו ,םירכיאה ינב ,םיריעצ ופסאתה םדי לע .םינדוכמ

 םתס וא הכמ ,הפיחד לבקמ היה רשגה תא רבעש ימ לכ .םיבדנתמכ "םירזוע"

 ךרדה תא תונפלו רהמ םוקל" :תוכמ וגפס םילשוכה םג ,זוריז ךרוצל הטיעב
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 תוצובקל וסרפתה םיירגנוה םימרדנ׳ז .תרובגת םע סובוטוא עיגה "!םיפסאנל

 לכש אדוול וטגה לש םיחדינה תומוקמל וחלשנ םה .םירחאמב בנזל ידכ תונטק

 ,תופיפצה ךותב רדס טילשהל הסינ ירגנוה ןיצק .הדוקפה תא ולביק םירבגה

 תא רדסל תינכתה .החלצ אל תורושב רדתסהל הדוקפה .הלהבהו ךשוחה

 םייתניב .לעופה לא האצי אל רקובה רוא דע ךכ םקיזחהלו יאבצ רדסב םירבגה

 הסינ ,ףולש חדקאב ,ןיצקה .ירי תודמע הירגנוה אבצמ םימרדנ׳זו םילייח וספת

 ךלה ךשוחה לבא ,םיבכוכ םיעורז ויה םיימשה .תורושה תא ןגראל בושו בוש

 הכלהש תדוכלמהמ טלמינו והשלכ סנ שחרתיש וניוויק .רוקמ ונדער .קימעהו

 .ונילע הרגסו

 איצוה .יוניש לע טילחהו ,תורושה רודיסל איבהל ותלוכיב ןיאש האר דקפמה

 םואנב ליחתה אוהו סה ךלשוה ,ארפ תיח לש הגאש עימשהו קרש ,תיקורשמ

 תויהו ,רדס יאנוש םיכלכולמה םידוהיה םתאש תויה" :האנש אלמ יטסקרס

 לע ,רדע ומכ ןאכ וראשית ןכ לע ...םיסומינלו רדסל היצנגילטניא םכל ןיאש

 הארוה יתתנ ,בוט שיא רותב ,ינא" :ףיסוה ךכ רחאו ,"...רקובה רוא דע ,םוקמה

 רוא דע םש ראשיהל ,םיכומסה םינבמלו רפסה תיב ןיינב ךותל םכתא וסינכיש

 ."!!!דימ הריי - םוקמה תא בוזעל הסניו הדוקפ רפיש ימ .רקובה



39 

 תבכרה תנחת לא ךרדה

 רפסה־תיב רצחמ םירענהו םירבגה תא איצוהל םימרדנ׳זה ולחה רקובה רוא םע

 ועיגה תונגראתה ידכ ךות .עינכעק לא ליבומה שיבכה ךרואל םתוא רדסלו

 .דקפמה היה ופאטסגה שיא .ירגנוה ינשהו ופטסג שיא דחאה .םיניצק ינש

 .הירגנוה אבצמ םילייחהו םימרדנ׳זה - לעופל םיאיצומהו

 םיאשונ םהשכ ,תיבב וראשנש ףטהו םינקזה םישנה עיגהל ולחה םייתניב

 וקיזחה תוהמיא .תורורצ םתסו םילס ,בג ילימרת ,תותסכו םירכ לש תוליבח

 .םידכנה ידיב וקיזחה תותבסו ,ןהידי לע תוקונית

 רה לא ליבומה שיבכל ,ךרדל תאצל םירבגה תורושל הדוקפ הנתינ

 םיאמצו םיבער ,ךוראה הלילהמ םישושתו םיפייע .ליחתה עסמה .לעוויקשטוב

 םיוולמ ,עינכעק רפכה לא ךרדב ונדעצ ,םילשוכ םידעצבו לפשומ שארב

 .םידעוצב וציאהש ךרדה ידצ ינשמ םימרדנ׳זב

 ימו החמש לש םייניעב ימ ,הזה לודגה הארמב ולכתסהו ודמע םירכיא

 ,חרוז בוהצ דוד ןגמבו םירוחש םיליעמב ,הזה ישונאה םרזה .רוצע ןוהמיתב

 ,םימרומה םהינודיכבו םיחצחוצמה םהיפגמב םימרדנ׳זה .םי-ילגכ זזו לתפתה

 הדש ימרדנ׳ז לש הצובק הרבע םעפ ידמ .האנשו המיא תורזמ םייניעב םיטיבמ

 .היירי תונוכמ םהידיבו

 אובל םירכיאל הדוקפ הנתינ ,עינכעק ןוויכל הדעצ םירבגה תריישש ןמזב

 םחתמ די לע הפסאתהש ,ףטהו םישנה םינקזה תרייש ןוויכל םהיתולגעב

 רפהל דחפ ,תחאה :תוביס יתשמ ,דואמ הלודג תונעיה התיה .רפסה-תיב

 תונמחר ךותמ - הינש הביס ,דואמ ןדפק היהש ירגנוהה ןוטלשה לש הדוקפ

 .תואתשהו

 תונכשו רחסמ יסחיב םתיא ויה ,םישרוגמה תא בטיה וריכהש םירכיא ויה

 ,תיתד הווצמ הזב ואר םקלח ."םידוהיה שוריג תווצמ" ומייק תאז לכבו ,הבוט
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 הלחה .יהשלכ ןופצמ תפיקנ ושיגרה ילואו .םירמכה לש התסהה תובקעב

 לע .םינטק םידליבו םילוחב םינקזב דימ ואלמתהש ,תומותר תולגע לש הריהנ

 םג .םהינתומב ןיידע היה םחוכש הלאו תוריעצה תוהמאה ועספ תולגעה די

 .היירי תונוכמבו םיבורב םישומח םימרדנ׳זב הוולמ הריישה התיה ןאכ

 םירענהו םירבגה .תוריישה יתש ודחאתה ןאכ .החונמ התיה עינכעק רפכב

 ,בערה תא ונרבש .שמא ןהמ ודרפנש תוחפשמה תא ושפיח דוחל ודעצש

 הליבומה ךרדה לע תולעל ונגראתה החונמ ירחאו ,םימ יילד ואיבה םירכיאה

 .לעוויקשטוב רה ךרד ,אשיוורעטנוא תבכרה תנחתל עינכעקמ

 ,הלילב .שוריגה ינפל םיימוי ותמשנ תא ריזחה ,לרעפ לאירזע ׳ר בוטה ונדוד

 אל רקובבו הפצרה לע תחנומ התיהש םירכ תליבח לע םדרנ ,ןקזה תזיזג ירחא

 .ךכ לע וב ואניק םיבר .וטגב לארשי רבקל אובל הכז .ררועתה

 הנמלאה ונתדוד םע דחי הכלמ הנטקה יתוחא תא יתשגפ תולגעה תחא דיל

 ,לארשי־םייח ,הרשע־םיתשה תב היח הרוכבה :הימותי תשמחו לדארפ

 .שולשה תב ע׳צנחו הל׳הרש ,רעב-בייל

 ןאכמ .הירגנוהל םיעסונ ונחנאש העומשה הכלהתה ,תולגעה ןיב ,ןאכ םג

 םויה תוצח היה .לגרב הכילה תועש שולשכ לש קחרמ היה תבכרה תנחתל דעו

 אלמתנ שיבכה .המידק זוזל הדוקפ הנתינ .ונשאר לעמ שממ התיה שמשהו

 םיוולמ םישנו םירבג ודעצ וידדצ ינשמ .םירוושלו םיסוסל תומותר תולגעב

 הדובעה תא וקיספה תודשב ודבעש םהידליו םירכיא .םישומח םימרדנ׳זב

 םישנאה .םידוהיה תולג - ״הזה לודגה הארמ״ה תא תוארל הצירב ואבו

 קורזל - שואיי ךותמ - ולחה ,תוליבחה תא תאשל ולכי אלו ופייעתהש

 .םירגפ לע טיע ומכ ףרטה לע וטעו הריישה ירחא וצר םירכיאה ידלי .ןתוא

 הארמל תואתשמ ,תוינועבצ תוחפטמב תופוטע ודמע ,"תועונצ" תורכיא

 .קוחרמ ולצלצ הייסנכה ינומעפ .םעפ ידמ תובלטצמ ,ןהיניע

 וזיא ונעדי אל .ונדרחנ בוש .רוצעל הדוקפ הנתינ ,הדיעצה ידכ ךות ,עתפל

 לכ .ךרדה תא תונפל הארוה הנתינ הנהו .ונילע תוחנל תדמוע השדח הרזג

 םיסוס ינשל המותר הלגע הרהד רהה הלעממ .וכיחו םידדצל וגוסנ םישנאה

 ןאילטיאה רזייל ׳ר רטפנ .ןבל ןידסב הסוכמ הפוג תחנומ התיה הכותב .םירהוד

 .עילוואזירמ



 111 .*$ תבכרה תנחת לא ךרדה

 סינכמ1 הקדצ לעב הירבא ח״מר לכב רכיא ,ינוגסס יד1הי ,היה םינ1מש ןבכ

 םיעת ידגבב ש1בל עיפ1מ היה ת1נ1תחה לכב .1ת1א תיכה םלמ טעמכ .םיחר1א

 רטפת הכז .הלכ1 ןתח חמשל ידכ תירגנוהב1 תינמתב םיעוגעג יריש רש היה1

 ,עינכעקב יד1היה ןימלעה תיבב 1ת1א רמקל תושר הלבק החפשמה .ךרדב

 םכרד םישוע ויוולמשכ לארשי רבקל אבוה ךכ .הריישל רתויב בורקה רפכה

 .ץיוושואל

 תא התסיכ העיזהו הטהל שמשה .הכילהה בצק תא ץיאהל ולחה םימרדנ׳זה

 ,לעווקשטוב רפכה רבעל ,רהה תגספ לא היילעה .ףוגל וקבד תוצלוחה .םינפה

 םהיתומא לש תוחינגו תוקונית לש יכב .תודבכב ולהנתה תולגעה .השק התיה

 םירכיא וקיספה ןאכ םג .ביבסמ תועבגבו תודשבש םיאלטה תייעגב וגזמתה

 עינכעקמ שיבכה לכ תא הסכמה הרזומה הריישה תא תוארל ואבו םתדובע תא

 ,םיילענב ימ ,ץיקה תולמשב םישנהו ,םירוחשה םהידגבב םירבגה .רהה דעו

 ,טמאס יעבוכב ,םירוחש םינטפקב הסוכמ ךרדה לכ .ףחי ימו םייפגמב ימ

 לש ביבאה חורב ורדבתה תובוהצ תויציצ .םיכורש םילוורשבו תונבל תוצלוחב

 ליחנכ הריישה התארנ קוחרמ .םישנה ישארל תוינועבצ תוחפטמ .יאמ שדוח

 .םאה־ןקמ שרופה תורוחש םילמנ

 םוקמ ספת "גראב-רעלעוויקשטוב" .הזה רהה תא וריכה םיירפכה םידוהיה

 הזה רהה לע .אשיוו ריעבש יעובשה קושל םיעסונ ויה וכרד .ונייח ףונב בושח

 רגה ילדנמ ׳ר לש הבישיה לא ועסנש הבישיה ירוחב לש םהיתורימז ועמשנ

 ונירשא" ,"...ונביל רהטו" זא לש םיזילעה תולוקה ודהדה ןיידע .אשיוורעביואמ

 המוחה הסוסב ץיאמ ןולגעה יליסוי ׳ר היה רהה הלעמב ,ןאכ ,"...ונקלח בוט המ

 הבישיה ירוחבל םורגת אלש ,הלגעה תא הנומאב ךושמל הל שחול היהו ,ולש

 ...םולשו סח הרות לוטיב

 יברה לאו ץינ׳זיוומ יברה לא םיידוהיה םיירפכה םיעסונ ויה הזה רהה ךרד

 הזה רהה לע .םייח ילעב רעצ םושמ הלגעה תא םיפחוד ויה ןאכ .הקניפסמ

 םיקוושל רקבהו ןאצה ירדע תא םיריבעמ ויה וילעו ,בירעמו החנמ וללפתה

 .עשראבו אשיוו לש

 םימ ןייעמ .םיננער םיאשד הסוכמ קמעב העורה ןאצ רדע הארנ קוחרמ

 אובת טעמ דוע .ןאצה תא וקשהש ירחא םידקור ןהירבחו םירכיא תונב .הכפמ

 .עירפמ ןיאב רפכבש התקבל התיבה וכלי םהו שמשה
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 "הליענ" - המחה תעיקש

 תונורחאה הינרק .הברעמ טא טא התנפ ,תוכורא תועש ונל הקיצהש ,שמשה

 זמר ןיעמ התיה תיטיאה התוקלתסה .דרפיהל הילעש תוזמורו ונילע תוציצמ

 ,םידוהימ ןקורתנ רבכש לעוויקשטוב רפכה תא ונרבע .ונתיאמ החילס תשקבל

 תאו ,תואלכמל םהירדע תא וסינכה םייוגה ירענ .אשיוו וטגל וחפתסהש

 תא וריעבה םירכיאה תונבו ,ובלח םירכיאה .הלילה תנילל תותפרל תורפה

 .לילה תחונמלו ,ברעה תחורא תארקל םירונתה

 ואר םרט .תולעפתה יאלמ ויה םהו תולשוכו תופייע םיילגרב ונדעצ ונחנא

 .םידוהי הברה ךכ לכ

 .אשיוו-רעטנוא רפכה לש הנטקה הנחתהו תבכרה יספ תא וניאר קוחרמ

 .ךימס ןשע טלפש רטקה םשארבו הליסמה לע ודמע רקב-תונורק תורשע

 .ןברק לא ונתוא עולבל תונכומ ,הפ תורועפ ודמע הזזהה תותלד

 ימרדנ׳ז .יריל םינכומ ,םהידיב םהיבורשכ םיליבשב תודמע וספת םימרדנ׳זה

 .ורצענ םהיעסונ לע תולגעה .םהלש הייריה תונוכמב םידייוצמ וסרפתה הדשה

 תחקל" .תונורקה די-לע תולגעב תולודגה תוליבחה תא ריאשהל הדוקפ הנתינ

 תא קוחדלו ץיאהל ,םורדלו ףוחדל ולחה םירטושה "!לכואו םיטעמ םידגב

 םידלי .םירופאה םיימשה תא וערק יכבו תוקעצ .תונורקה תברקב םידמועה

 ומלענש םידלי ינש השפיח ,לדיירפ הנמלאה ,יתדוד .םהיתומא לא וקעצ

 יתוחא .ץוחבמ הילע ורגסו ,םידלי השולש םע ןורקל הפחדנ .הלודגה הלומהב

 ונתיא היהש ,ןקזה לקסדל די תתל יתקפסה דוע .וזב הז ונזחא ינאו הכלמ

 ותב .תיבבש םינקזה ראש ךותב ונקז תא זוזגל דיקפתה לפנ ילרוגבשו ,וטגב

 קספ אלש ,ןקזה לקסד .ןורקב ונתיא ויה ,הל׳הרש ותדכנו ,לשריה ונתח ,הקבר

 .הליפתל םיידי תליטנל ול היהיש םימ קובקב לע רמש ,וטגב ודומילמ

 .ץוחבמ ומתחנו ורגסנ ,תינתמיא הקירחב וזזוה ויתותלד ,אלמתהש ןורק לכ



 ו 13 ״הליענ״ - המחה תעיקש

 .םיבכוכה יעורז םיימשהמ שולק רוא רדח ןטקה ןולחה יכרח ךרד .דרי ךשוחה

 .ינשה דיל דחא ונקחדנ יהשלכ ךרדב .תבשל וליפא םוקמ היה אלו סוחד היה

 םידליה ,ונמדרנו םיבערו םיפייע ונייה .ךרפמה עסמה ירחא החוורל ונמשנ

 םישנא .ויה אל םימ .אמצהמו שמשהמ ושבי םייתפשה .ףרה ילב וכב םינטקה

 היהש ןולחהו הזזהה תותלד לש םיקדסה ךרד .םימו םילכ םתיא ואיבה םיטעמ

 תא וחליפש תוירי ועמשנ םעפ ידמ .שפנה תא בישהש רירק ריווא רדח ,ףגומ

 .טקשה הלילה

 ונאש ונוניבה - זוזל ולחה תונורקהו הבער היחכ ףושנל לחה רטקהשכ

 .םימיא תדוכלמב םידוכל

 ,חצר יפורגא ךותבכ םיתופל ,תונורקה ךותב .םיצג יפשר ופע רטקה תבוראמ

 ...ןאל עדוי םשה .טשערימוגארד וטג ישנא לכ םילבומ

 םירגובמה .םהידגב ךותב םהיכרצ ושע םידליה .הליל ףדר הלילו ,םוי ףדר םוי

 לכב םהיכרצ ושע ,הכישחה תוסחב ,הלילב קרו ,םויה ךשמב קפאתהל ולדתשה

 .םילכה תא ןקורל היה רשפא יאו הלוענו המותח התיה תלדה .ירשפא םוקמ

 וניאר הזזהה תותלדו ןולחה לש םיכרחה ךרד .המ־םושמ תבכרה הרצע םימעפל

 ,ביבסמ תומזמזמ םירובד ,םיחרפה לע םירפרפ ,םיחרפו שמש יפוטש תודש

 םינוגג - םימה תביאשל תונוליקה םהילעמו תוראב וניאר .םיבלבלמ םיצעו

 םירוגס ,םידוכל ונחנאו - םידלי תולהצ ונעמש .ןהילעמ הביאש לגלגו

 תאז לכב ילוא ,םימוחינ ירבד רמול וסינ םירגובמה .חירבו לוענמ לע םירגוסמו

 .םוקמ תברקב ויהי םידליהו םישנהו ,הדובעל םילבומ ונחנא

 ץוליחל ,ישונא בכשמל ,םימו חצ ריווא תצקל םיהמכ ונחנאו ,הרהד תבכרה

 .ןורקבש קחודב תודוכלה םיילגרה רושיילו תומצעה

 תא וזיזה םיוולמה .םימחר תעש התיה ןאכ .ונרצע ,אשאק איה עצישוקב

 אבצה לש הדובעה ידודגל םיסיוגמ ויהש םיידוהי םילייחו ,ןורקה תותלד

 ונאלמ .םיאמצ םיסוסכ וניתש .םימ יילד ואיבהו תונורקה תא ופיקה ירגנוהה

 ועדי אל םה םגש ,םילייחה ןיב םהיבורק תא ואצמש הלאכ ויה .םיקיר םילכ

 ויהש טכאמרוו ילייחו .ס.ס ישנא .תורמשמ יפוליח ויה .תודעומ ונינפ ןאל

 ידימ טרופסנרטה תא ולביק ,סרמ שדוחב הינמרג אבצ תסינכ זאמ הירגנוהב

 .םירגנוהה םימרדנ׳זה
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 בוקרק

 יתיארו ןולחה ךרח ךרד יתצצה ,1944 יאמב ירישעל רוא .העיסנל יעיברה םויב

 םעפ בלה .רוצעל וא טאהל ילבמ תוליהבב ונטעש ."בוקרק" :ראומ טלש

 תבכרה .הלומהו העונת ונשגרה .עסמה ףוסל ונעגהש השגרה התיה .הקזוחב

 םיפייעה ,םיפלועמה תוקוניתה תא ריעהל ולחה תוהמאה .טאהל הלחה

 םיילגרה תא ונחתמ .תורורצה תא שפחל ונלחתה .םילוטלטהמו העיסנהמ

 תא ול הקיזחה ותב הקברו ,ןיליפתהו תילטה תא קיזחה ןקזה לקסד .תופייעה

 ידגבב שובל תויהל הצר יכ ןטפקה תא םג הנממ שקיב המ םושמ .למיירטשה

 .וילגר לע דמע ישוקבו "...למלמ םויה תבש" .תבש

 ,תאצל הל רוזעתש יתוחאמ השקיבו ,ורתונש הידלי תא הפסא לדארפ יתדוד

 תנחת לא וטגהמ ךרדב ודבאש םינטקה הידלי ינש תא אצמת וישכע ילואו

 .תבכרה

 דכלש דיצכ החוורל םשנ רטקה .ןוחצינ תקירש ,הדח הקירש הקרש תבכרה

 תא וזיזה ,םילוענמה תא וחתפ .ס.ס ישנא .וינפל תחנומ איהו ,תפרוט היח

 תא ורוונס םיקולד די יסנפב .ס.ס ילייח .בחר ףיצר לע ונדמעו ,תותלדה

 "!סואר !סואר" - תויארפ תוגאשב תונורקה ךותל וצרפתה םה .םייניעה

 '(11113!)״ןסאלריה סעלא !סואר״ - תופיחדו תואכה ידכ ךות ('(11118! '(11118!)

 "!תאצלו לכה תא ריאשהל ,הצוחה תאצל" - (1\1168(1(6ז(ב&מ

 לע םירופת םירפסמ .םיספסופמ םידמב םישנא וסנכנ תונורקה ךותל

 ,ונאובל וכיח םה .רפסמה לעמ בוהצ שלושמו ,םייסנכמה לעו תוצלוחה

 ולפיטש ,"ודנמוק-הדנק״ה - הדובעה תצובק ישנא הלא ויה .טרופסנרטל

 ישנאשכ .םירוויחו דואמ םילהובמ ויהו שידיי ורביד םה .םילבומה לש םיצפחב

 םה .םיתבה תא ונבזע יתמו ונחנא ןיאמ ונתוא ולאש ,םדי לע ויה אל .ס.ס

 עשיראגנוא" ורמאש םילמה ינזואב תודהדהמ ןיידע .םזאקרסבו באכב ורביד



 ו ו 5 .•$ בוקרק

 םיעיגמ וישכע תוירגנוה תומהב) "!?ץיוושוא ןייק ןעמ טמוק טצעי ,סע׳מהב

 םכמצע תא םתילת אל עודמ" :ףסונ עטוקמ טפשמב וכישמהו ,(!?ץיוושואל

 ."ןשעה תובורא" שוריפ המ ונוניבה אל ,״״.׳ןשעה-תובורא׳ לא םתעגהש ינפל

 .ןמז הברה ינפל ץיוושואל ועיגהש היקבולסמו ןילופמ םיריסא םידוהי הלא ויה

 רחאל םתוא ונשגפש רכוז ינא .ו942 תנשמ רבכ הלערתה סוכ תא ותש םה

 ״?תוחפשמה םע שגפיהל רשפא יתמ״ :תומימתב םתוא לאש והשימו היצקלסה

 "...?ןעוויוא םעד דנוא ןמיוק םעד טשינ טסעז וד ןיוש ךיז ןטארב ייז" :הנענו

 .("...?רונתהו הבוראה תא האור ךניא יכו ,םילצנ רבכ םה")

 תורשע .םיקולד םיסנפב תויאבצ תויאשמ לש הרייש התכיח ףיצרה הצקב

 .תונורקה תא ורתיכ דייצ יבלכו היירי תונוכמ ,םיחדקא ,םיבור םע .ס.ס ישנא

 ,דוחל םישנ ,דוחל םירבג" :ףעזב חרצ .ס.ס ןיצק .םירופאו םידבכ ויה םיימשה

 ימו ןימיל ימ :היצקלסה הלחה ."תדרפנ הצובקב - םייניש יאפורו םיאפור

 וקיזחהש תוהמאו ,םישנו םירבג .םינקזה לכ וסמעוה תויאשמה לע ...לאמשל

 תולקמ תחבא ,ירי לש תולוק .הקסה ץע ילובכ וקרז םידליה תא .םינטק םידלי

 .םידליהו תוהמיאה יכבב ובברעתנ םיבלכ תחיבנו

 .תובוראה ןוויכל הפמרהמ ולבוה דחי םלוכ

 םירבג לש הצובק ,היצקלסה ירחא ,ונראשנ הלילה תוצח רחאל םייתעשכ

 .הדובעל ונודינו ורחבנש םישנ לש הצובקו

 ןאכ .תוחלקמה לא .ס.ס ירמושב םיוולמ םיקיתו םיריסא ידי לע ונלבוה

 םייניעה יסיר תא הברצש רולכ תכירבב ונלבט .שאר דעו לגר ףכמ ונתוא ורפיס

 ,םיילענה דבלמ ,םייחרזאה םידגבה תא ונתיאמ וחקל .ונחלקתה .חצמהו

 םישבכ ומכ םימוריע ונדמע .םיידי בחר םלואל ונרבע .הרוגחהו םייפקשמה

 עבוכ ,םייסנכמו ליעמ ,הצלוח ונלביק .אמצמו בערמ ,רוקמ ונדער .זגה ירחא

 הרשע-שולשה תב הכלמ יתוחא תא יתיאר קוחרמ .תאצל וניכיחו ,ץע ילענמו

 ומכ ,תוכורא תונתוכ תושובל ,תולהובמו תוחלוגמ ,היתורבחמ המכ םע

 הנחמב הדובעל ונודינו לזמה ןהילע רפש ןה םג .םיעגושמ תיבב חור-תולוח

 ןיסירפקב ונשגפנשכ יל הרמא ךכ "...תיבב הארתנ" הילא יתקעצ קוחרמ .זוכיר

 .ו 947 ,ז״שתב

 .ס.ס ישנא ינש ,ץיוושוא לש םיקולבה ןוויכל ונילגר ונכריש ךורא רוטב

 הרימשה ילדגממ .השימח-השימח לש תורושב םירדוסמ ונתוא וויל ופאקו
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 תורדג ידומע לע .ינגעלה קוחצהו םיבורה קושקש ,םירמושה לש םלוק דהדה

 .תורונ לש תורוש-תורוש וקלד תולמשוחמה ליתה

 םיבסה לש םהיתוחינג רתוי ועמשנ אל .ומדנ תוהמאהו םידליה תולוק

 םחל לש חיר וציפהו ,ךימס ןשע וקרי תוהובג תובורא .עסמה םת .תותבסהו

 ...שא ילצו ףורש
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 .רפכה יבשותמ תוחכשנ תויומד ןאכ הלעמ ינא

 ס׳קחצי הקבר
 לא האב התיהו תבשה תלמש תא תשבול התיה םיירהצה רחא תבש לכב

 .(הרופיצ)ע׳רפיצ תגרוחה תבה לש היתורצ תונתל עצ׳הנח הדודה

 (שיבייל תשא עזייר)ע׳קשיבייל יד עזייר

 התיהש ,תשרח ,רשב תלעב ,דואמ ההובג השא .טחושה תיבל תונכשב הרג

 ,םולשה וילע שיבייל ׳ר ,הלעב .הינפ לע ךויחו ץיקה ישדוחב הפחי תכלוה

 תא הריסה אל עזיירו ,רכנב רטפנ .שורד ירפס רכומו תורייעה לע רזחמ היה

 תנכהבו תונותחל תוגוע תייפאב רוזעל דואמ הבהא .הרוחשה התונמלא תלמש

 .ילצה

 תסנכנ התיה - איה הכרדב זגורב הביגהו הבלענ ,הרזעל הל וארק אלשכ

 טחושה לא התוא האיבמ ,הליטמ אלש תלוגנרת תספות ,הלש תולוגנרתה לולל

 חמק הנוקו ףוע תטחוש עזיירשכש :ועדי רפכב .ףרוע־ןחלוש" המצעל הניכמו

 תא "סיעכהל״ו ,רוזעל אל וארק אלש לע הבלענש ןמיס ,שבד תגוע תייפאל

 .המצעל "םיכלמ־ןחלוש" הניכמ התיה ,םינתוחמה

 לבוט ס׳דוד עלייב
 יברל התיב תא הריכשה .בל תבוטו תינכייח השא .תסנכה-תיבל תונכשב הרג

 לש תוקוניתה לוקל הבשקה ךותמ לבא ,בותכו אורק העדי אל .דמלמה השמ

 .הפ-לעב "הניארו הנאצ״ה לכ תא טעמכ העדי ,ןבר תיב
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 ץיבודיוד ס׳נורהא עטלא
 ,קוחרמל טלוב היה ןטקה התיב .ץיבופופ בייל-קיציא לש ןתסובה די לע הרג

 :ורמא ףישב .תבש לש תורנ תקלדה תעשב '׳רולדגמ" ןיעמ שמיש דחא ןולחו

 .תסנכנ תבשהש לכה ועדי ךכ ,"תורנ רבכ הקילדה ס׳נורהא־עטלא םא ץצהו ךל"

 .רגובמ ליגב הנתחתהש ,לריצ התב הרג התיא דחי

 לזיוו ס׳שריה השמ םירמ
 העברא וא השולשו תונב שלש הל ויהש ינמודו ןלבה שריהל תונכשב הרג

 לודגה ןבה יכ יל עודי .ןמא תסנרפל רוזעל ידכ תיבה תא ובזע תונבה .םינב

 ךורב-בקעי םינבהו ,תונבה תחא ,םאה .האושהמ דרש לזיו בייל־ףלוו

 .ץיוושואב ופסנ - רודגיבאו

 לבוט ס׳לשנא לדארפ הריעצה יתדוד
 הנמלאה תא ריאשהו סופיטה תלחממ ףישב 1940-ב רטפנ לבוט לשנא ,הלעב

 .על׳הנחו הרש ,רעב בייל ,לארשי םייח ,ה׳יח :הידלי השמח םע

 המיס ותשאו ס׳השמ אבא
 .ןטק זילטא ול היהו ,ןאצ רחוס היה אבא .לסוי-המלש יבר די לע ורג

 לצא רדחב הדמלש ,(הנטקה עטלא) ע׳צוטלא ,תב םהל הדלונ םתונקז תעל

 .דמלמה

 טייחה היעמש
 "רעדיינש רעד היעמש״ל ."עקשוביל יד עזייר" לש הלעב ,שובייל די לע רג

 .לארשי ץראל העיגהש תחא תב הראשנ

 ס׳לוש״לדנמ עלעבאב
 ס׳לואש-לדנמ ןקזה רג היה ,רמוכה לש ותיב די לע ,רהנל רבעמ

 .עילוואזירמ לבוט יכדרמל האשינ ,עלעבאב ,ותב .(ס׳לוש לדנמ - שידייב)

 םינטק םידליב תלפוטמ ,הריעצ הנמלא הרתונ ותשא .ריעצ רטפנו הלח יכדרמ

 ,תוצירחל תפומ תומד התיה עלעבאב .םירפאו לדנייש ,השמ ,ריאמ־ףסוי
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 התדידיו ונתיב יאבמ התיה .טעומב תקפתסמו ,התחפשמל הנמאנ ,בל־תבוט

 הדעסו ,רהנה רבעמ עלעבאב הקעזנ ,יווד שרע לע הבכש ונמאשכ .ימא לש

 םע הנמנ .לארשי־ץראב תיב םיקהו ,דרש םירפא ןבה .םישקה םימיב ונתוא

 הלעבו לדנייש־הפי ותוחא .טשערימוגארד וטינ לש הרכזאה ןוגראב םיליעפה

 ךומס ,ו944-ב .היישות תלעב התיה לדנייש .ץראב םויה םירג לבוט םהרבא

 ינש םע אידארוא ךרד הינמורל לובגה תא רובעל החילצה ץיוושואל שוריגל

 .הלצינ ךכו ,הידיבעמ ידלי

 ׳ץיבוקרב האל־לחרו רתלא
 היה םתיב .(ותוחא התיה האל-לחר) לסוי־המלש יבר לש וסיג היה רתלא ׳ר

 הרטפנ זוחמל םירגנוהה לש םתסינכ ינפל .רפכה תייסנכ - ״הלפת״ה לומ

 ררוגתהש ,׳ץיבוקרב אבא ,ונב לצא רוגל רבע רתלא ןמלאהו ,האל-לחר

 ׳ר דמלמה לש ונב) לרב הדוד ןבל האשינ ,הצוג ,רתלא ׳ר לש ותב .טגיסב

 .(לסוי-המלש

 רפוסה לקנעי ׳ר
 לש ותוחא התיה ותשא .רטפא בקעי ׳ר - ם״תס רפוס ררוגתה ףישב

 ׳ר לש ואצומש ינמוד .׳ץיבוא ס׳בקעי רזייל לכער לש התוחאו ,סקו בייל-הילא

 וליאו ,ותוריעצב רטפנ ,יכדרמ־םורבא לודגה םנב .עשראבמ היה רטפא בקעי

 הנחמל םשמ רבעוה אוה .ץיוושואל עיגהשכ 14 ןבכ היה ,השמ ,ןטקה ןבה

 ,(^גז1:0{ז61'ת1£1ן6ז1'{(0חו1ז13ת<10) "ודנמוק-עדימ-לפאטראק״ב דבעו ,ואבלטימ-הרוד

 ןורחא בוט םויב ןזלב־ןגרבל םשמ ונופ םהינש .סקו השמ ןטקה ודוד ןב םע דחי

 םע הידוושל עיגה אוה םג .ןזלב־ןגרבב ררחתשה .(1945 סרמ) ה״שת חספ לש

 םיקהו עקתשה םש ,ב״הראל עסנ ו947-ב .הידווש תלשממ הטלקש םילוחה

 .החפשמ

 רזלג הכלמ הרש הנמלאה
 הראשנש ,הכלמ-הרש הנמלאה הרג התיה יתלשממה רפסה-תיב לומ

 איה .היראו הניב ,עגייפ ,עדיירפ ,םוחנ ,בקעי ,האל :םידלי העבשב תלפוטמ

 :החפשמה הרזפתה התריטפ רחאל .עניירב ,טחושה תשא לש התוחא התיה
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 דמל אוה .טחושה תחפשמ ,טקאט תחפשמ לצא תיב ןב היה ,הירא ,ריעצה ןבה

 .לארשי־ץרא ןעמל םימחולהו םימלוחה ,םייתדה םיצולחהמ היהו ,הבישיב

 ,1947־ב ,המחלמה רמגב .חילצה אלו ץראה יפוחל עיגהל המחלמה ךלהמב הסינ

 "אביקע ינב"תא ןגרא .ךרדבש ץוביק" ןיעמ םיקה םש ,ןיסירפקל ליפעמכ עיגה

 ח״מר לכב "הדובעו הרות" לש תוליעפל רסמתהו ,ןיסירפקב הלפעהה תונחמב

 לפנ ונב .ותחפשמ םע ׳יבצ תריט" ץוביקל ףרטצה הצרא ועיגה םע .וירבא

 .לארשי ץראב ׳יבצ תריט" ץוביקב ןמטנ ץולחה הירא .םירופכה־םוי תמחלמב

 דבכוי
 לוציפ די לע ,רכסה די לע היה התיב .דבכוי הרג תוחדנה תואטמסה תחאב

 ,םידליה ,ונחנא .ל׳ריאמ לש רכסה - ״סעלפ ס׳לריאמ״ םוקמל וארק .רהנה

 הרגיה םישולשה תונשב .םש ויהש םיקומעה םימב םיגד גודלו תוחשל ונבהא

 .לדנמו לאירבג ,ס׳דבכוי ריאמ תא רכוז ינא םידליהמ .רחא זוחמל דבכוי

 סקו בייל״הילא
 לש ותיב דמע ,עגנעג ץירפה לש ותיב ןיבל ףישב יתלשממה רפסה תיב ןיב

 בהא בצמ לכב .רומוה לעבו חלוממ רקב רחוס ,ןכייח שיא .סקו בייל-הילא ׳ר

 ,תודיפל תשא ,תינתלעפה השאה לש היחא היה .קיחצהלו קוחצל ,חדבתהל

 םוח ןקז רוטע ,םינפ תרדה לעב ,הובג היה בייל-הילא .ס׳בוקעי רעזייל לכער

 ובזע םה .עינכעקמ ,גייפ לשנא ,ףישמ ךרבאל האשינ ,הצוג ,הלודגה ותב .בחר

 ינפל הצולחכ לארשי־ץראל התלע ,לחר ,היינשה תבה .תרחא הרייעל ףיש תא

 היה םתיב .ןהכ םהרבא םע הינתנב הנתחתה .היינשה םלועה תמחלמ ץורפ

 .םיחרואה תסנכהב רבד םשל היהו ,ףישמ האושה ידירש םילוצינה לכל חותפ

 .הינתנב תיב םיקה ותוחאכ .אוה םג דרש ,החמש ,סקאו בייל-הילא לש רחא ןב

 לש שרדמה תיב לספסל ורבח היהו עראמ-אידארוא תבישיב דמל ותוריעצב

 ראשנ ,ץיוושוא לש היצקלסב ,וטיגה לוסיח םע .רגה השמ ׳ר ,ץינ׳זיומ יברה

 ,לודגה ונב .הדובעל זוכיר הנחמל וחלשנ םתשולש .םידלי ינש םע בייל-הילא

 .הרשע עברא ןבכ ,השמ ,ןטקהו ,הרשע הנומש ןבכ זא היה ,(רעזייל) רזעילא

 ,בייל-הילא ,באה .ואבלטימ-הרודל םשמו ,דלאוונכובל וחלשנ םה ץיוושואמ
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 הפסנ םשו ,ךייילא יא ןגנוצראה ,הרודל םיחפוסמה תונחמה דחאל חלשנ

 .השקה הדובעהמו הנוזת רסוחמ

 היה .הקירמאל רגיה םשמו ,הידוושל םודאה בלצה םע עיגה .דרש רעזייל ןבה

 השמ ,ןטקה ויחא .תוליהקה תחאב ןזחכ תובר םינש שמיש אוה ,ברע לוק ול

 רורחש ירחא .ןזלב־ןגרבל םשמ עיגה הארנכ .ויוניפל לע הרוד הנחמב היה ,סקו

 סופיטב הלח ןטקה על׳השמ .םיררחושמה ןיב היה 1945 לירפאב ו5־ב הנחמה

 ויה םהינש)ודעסל וילא ףרטצה רטפא השמ ודוד ןב .הידוושל יופירל חלשנו

 ותפוג .הידוושל הינמרג ןיב םי בלב ותמשנ חפנו ותלחמ הרבג הינאב .(15 ינבכ

 ןשבמ ׳ה רמא..." :יכבב ותוא הויל ודבל ודוד ןב .םיה תומוהתל הדרוה הזרה

 ."...םי תולוצממ בישא ,בישא
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 רבעל תולשוכה ונילגר תא ונכרש ,היצקלסהו הפמרה לש אוהה הלילה ירחא

 .תינתמיא היח לש עולכ ,היפ תא הרעפ הבחר תלד .שדחה "ונתיב" ,םיקולבה

 תומהבכ ,תוכמבו תוטיעבב ,תופיחדב ,הלהבב ףירצה ךות לא ונסחדנ

 .תואלכמל תוסנכומה

 .מ״ס םיעבשכ חטשמה הבוג ,םינכומ ודמע תומוק שלש ינב םישגרד

 הגרדמ היונב התיה ףירצה ךרואל .ונבכשו םימורעה םישרקה לע ונלחתשה

 .תורזגו תודוקפ תריסמ תעשב ׳דוקיפה תווצ"דמע הילעו ,תופושח םינבלמ

 .הדימריפה שארב דמע ,(810^ג1ז651£ז) ׳רעטסעטלאקולבה" - קולבה ןקז

 גאד ,(5ז111נ€(116ת8ז) "טסניד-עבוטש״ה תרשה .ףירצה ךותב דדובמ רדח ול היה

 םיבוהאה םילכאמלו וידגב ץוהיגל ,רעטסעטלאקולבה לש ןותיקה ןויקנל

 רווד ןיעמ היה אוה .(1411(61:)׳רעפואל״ - ׳ףיר״ דמע קולבה־ןקז תושרל .וילע

 לע הנוממ היהש ,ופאקה היה ףסונ בושח דיקפת לעב .תויוחילש תרבעהל

 .םתרזחהו םידקפימל םיריסאה תאצוה לע ,תעמשמה

 שיא ,הנחמה תדקפמ םעטמ הנוממ היה הלא םידיקפת ילעב לכ לעמ

 תוקירבמה ויפגמ שודשד עמשל .תוומ וא םייח רזוגהו טילשה היהש ,.ס.ס

 ,ונייח לע םירזוגה .סה ךלשוהו םישגרדה לכב המישנה הרצענ ,תוחצחוצמהו

 םשמו ,הקסהל הארנכ השמשש ,תשלופמה הבוראה לע םידמוע ויה ,ונתומ וא

 .םיעגרלו םירקבל תושדח תודוקפה תא ותיחנה

 וניאו םוקמ ףאל זז וניא שיא" :ץיוושואב תונושארה תודוקפל םיעדותמ ונא

 תאצל רשפא ןאכמו ,ץיוושוא ןאכ !!!םינוממהמ הארוה ילב שגרדה תא בזוע

 .ד...הבוראה רוח ךרד קרו ךא

 יולתו רושק היה ונייח ליתפ .םירבדה רשפ תא ונוניבה אל םינושארה םימיב

 תוטלופהו ,םירופא םימש יפלכ תופוקזה םוירוטמרקה תובורא ,תובוראה לצב
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 הילעו קולבה עצמאב תבצומה הבוראהמ לידבהל ,ףרה אלל תובהלו ןשע

 יפשר תוציפמה םייניעב ,תוחירצו תואכה ידכ ךות תודוקפ םינוממה םיסלופ

 .האנש שא

 תויחכ ינשב דחא ונלכתסה .םייכרבה תא רשייל ונוליחה .עיצפה רחשה

 ,רועה תא ופשפש םיספסופמה םישדחה םידגבה .תדוכלמב תודוכלה תולהובמ

 .בערומהו שלחה ףוגה לש םוחה טעמ לע ורמש ישוקבו

 לזמ-ינב ונייה .םירבג תואמ שמחכ וטיגהמ ונרתונ איהה היצקלסה ירחא

 .םייחל ונודינש

 .והשימ-לש־ןב רתוי ךניא .שדח רדס לחה .ו944 יאמב רשע־דחא ,ישש םוי

 אצמהל תוכז רתוי ךל ןיא .םייחהו הדילה ירפסמ תחא תבב קחמנ ךמש

 תועשה .רתוי ךל ךייש וניא ףוגה .םינוממהמ תושר ילב ,אוהש-לכ־םוקמב

 ךתבותכו ךמוקמ .ךלש וניא ןמזה .חצנה ןועשב ןאכ םידדמנ םיעגרהו

 יפל םיבכוש ונחנא .םישרקה שגרד לע בכוש התא וילע חטשל םימצמטצמ

 תודהדהמ ונינזאב .הדוקפו תושר יפ לע םימשונו הדוקפ יפל םימק ,הדוקפ

 םא יכ םישנא תצובק רתוי ונחנא ןיא ."!ץיוושוא ןאכ" ברח תוריקדכ םילימה

 "עגנילטפעה"לש דמעמב ונחנא .לבז תמירע - (5(1161181ג1ג£60)״עפואהסייש״

 "םינוניבה רפס״ב םימושר ונא .רדגומ אל ,ינמז דמעמב םיריסא - (9ג6:1111§£)

 תובוראה ןיבל תממודה קולבה תבורא ןיב - םידמועו םייולת - ץיוושוא לש

 ,תופיכתב הירגנוהמ ועיגהש םיטרופסנרטה ץחלבש הארנכ .תוליעפהו תופוקזה

 ףא ןאכ החנ אלש שא לש ןויטבמסהמ ,היחהו תססותה הבוראה-לצמ ונרבע

 .דסחל וא טבשל ונלרוג ץרחיי רשא דע ,םיפירצה לא - תותבשב אל

 תמיגלו םחל-תסורפ לע ונמלח .לכוא לבקנ יתמ ונעדי אל .דואמ קיצה בערה

 .םימ

 ךוניח" לש םיליגרתל העש לכ ונאצוה ,טובנ וא לוגרפ יווילב תוינחצר תוקעצב

 בייח רדס - (0מ1111111§״1118 $610)״...ןייז זומ גנונעדרוא״ התיה אמסיסה .׳רדסל

 .0\קק611)׳לעפא" - רדסמל ונאצי .תויהל

 קחוד ופאקהו הצוחה ונלהבוה ,הדוקפה תקירש לוקל .םירפסמ ונלבק םרט

 היהש ,תורושה רושיי ירחא .השימח לש תורושב רדתסנש ידכ שרגמה לא ונב

 זוכירה תונחמ לכב רתויב בושחהו ינויחה ליגרתה לחה ,תוטיעבו תוכמ הוולמ

 עבוכ ,דרוה עבוכ :רמולכ ,(1^1112611 גל,\111ז26ז1 !110 ״!!ףוא ןצימ בא ןיצמ״ :אוהו
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 ,דימ וניבה אלש הלא .וז הדוקפ עוציב לע ונרזח םימעפ תואמו תורשע !שובח

 רחואמ רתוי .חצר תוכמ וגפס ,תורצויה תא ולבלבש וא רחואמה תא ומידקה

 ונייה םיריסאה ונחנא ,רומאכ .בושחה וכרעו ליגרתה תרטמ תא ןיבהל יתיכז

 ,.ס.ס-ה שיא "ןוילעה םדאה" תמועל ,םדא־תת לש הגרדב םינמרגה יניעב

 ,אבצ ידמ שובל היהש קולבה לע הנוממה לומ דומעל ריסאל היה רוסא ןכלו

 ריסאה לע היה - ריסא לא הנופ .ס.ס שיא לייח היהשכ .ושאר לע ועבוכשכ

 היה רתומ ,לאשנ םא .תוכחלו קותשל ,ומוקמב דומעל ,עבוכה תא דימ ריסהל

 םישנועב םינכתסמ ונייה ,רפאו רפע ,םדא-קבא ,םיריסאה ונחנא .תונעל ול

 תושר לבקל ילבו ונארקנש ילבמ ,הנוממה לא הענכהה לכב ונינפשכ םירומח

 םדאה" דובכב הרומח העיגפ הזב ואר (1161011) ךיירה ילייח .הפה תא חותפל

 ."ןוילעה

 רוסא ,רחא הנוממ וא ופאקה ידסח ילב .םיכרצה תיישעל דחוימ רדס היה

 םהב ,םידחוימ םיפירצב תומקוממ ויה תוארחמה .שומישה-תיבל תכלל היה

 לע .םיררוחמ ןוטיב-יחטשמ לש תורוש-תורוש ,רדסה-יבהוא ,םינמרגה וקצי

 ונייה הדוקפ יפ לע ,הארחמה לא קולבה לכ אצי ,תיקורשמב הוולמ הדוקפ יפ

 תוריהמב םיכרצה תא תושעלו םירוחה חטשמ לע תש-יפושח בשיתהל םיכירצ

 רתפכל ,קיספהל ונילע היה ,םויסה-תקירש ,האבה הקירשה העמשנ .ןוזפיחבו

 .תוישימחב רדתסהלו הצוחה ץורל ,םייסנכמה תא

 .הארחמה רוח לע תבשל וראשנו וזרדזה אלש םיריסאה לש םלרוג היה רמו ער

 לע וחרמנ האוצהו רירה .םיפושחה םינבשיה לע ומרוה םיטובנהו םילוגרפה

 .םינוממהמ תוכמ גופסל תפסונ הביס היה ןוחרסה .ףוגה לעו םייסנכמה

 לפתה קרמה ,עורגה לכואהמ ןהו בערהמ ןה בר לבס ונלבס םינושארה םימיב

 םיחוטב ונייה אל .םייארקא ויה לכואה ינמז .םילושלשלו ןטב יבאכל ונל םרג

 רדסה-יבהוא ,םינמרגה .רורב יתלבה ינמזה ונדמעמ ללגב לכוא לבקנ ללכב םא

 ויהש םיריסא רובע קרמל םימ ילכימו םחל תורככ וזבזב אל ,םינקיידהו

 .םוירוטמרקל םידמעומ

 םלרוגש םיריסא .הרעשה טוחל דע בשוחמ היה ינטשהו קיודמה ןונכתה

 םימוריע םרותל וכיחו םהידגבמ וטשפוה - זגה םלואל ולבוהו ףרשהל ץרחנ

 יליגרת ןיבש תוקספהב .הוקת ונב החיפה םישובל ונחנאש הדבועה .םיבערו

 לע םיבכושה ינכש לא עדותהל יתלחתה ,הרזחו תוארחמל הכילה ,רדסה
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 דוחא״ל ןיידע וויק ,םהידלימו םהישנמ ודרפנש תוחפשמה ילעב .םישגרדה

 הלילב קרזנש טפשמה תא וניבה םרט .העומשה הצופנ ךכ - ״תוחפשמה

 םה ,תוחפשמה תא ושגפי יתמ הלאשל הבושתב .תוחלקמה ירחא ןושארה

 ."...רבכ תויולצ ןה" :ונענ

 .רותב ונרדתסה ,דקפימה רחאל ,םינושארה םימיה דחאב ברע תונפל

 .ליבהמ קרמ יזגרא םהיפתכ לעו םיריסא וניאר קוחרמ .לכוא לבקנש ונרשבתנ

 המדא-יחופת לש ךימס קרמ םהבו ,תורפ לש תקוש ייומד ץע-יזגרא הלא ויה

 םייולת ויה םיזגראה ידצ ינשמ .םיסירג יריגרגב ברועמ תומהב לש ןבל קלסו

 דואמ ונייה .ךימס קרמ רטיל יצחכ ריסא לכל וקצי םהב ,םידלי לש הליל יריס

 ריסאל קירה ילכה תא ריבעהו ותנמ תא ריסה ךותמ התש דחא לכ .םיבערומ

 .הפק ארקנ המ םושמש רוכעו חולד הקשמ ואיבה םירחא םילכימב .רותב אבה

 ריסאל ילכה תא ריבעה היתשה רמגבו לפס ךותב הבוצק הנמ לביק ריסא לכ

 .רחא

 הוקתו עבוש תשגרה ךותמ ונמדרנ .םישגרדה יאתל ונסנכוהו דרי הלילה

 .םיאבה םימיה תארקל

 םיטרופסנרט ועיגה .םיקיתוכ שיגרהל ונלחתה השולש־םיימוי רובעכ

 היה ןתינ םירדסמה ןיבש תוקספהב .םיכומסה םיקולבב ונכוש םה .םישדח

 תעדל וניצר .תויחל ןוצרה ונילא רזח .םישדחה םירפסמ המ עומשלו תשגל

 ונל הכחמ המ והשיממ תולדל וניסנ .החפשמה ינב רתי הפיא ,ונחנא ןכיה

 ...ןאכ
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 הנושארה היצקלסה רחאל וראשנש ,"הלוגסה ידיחי״ל םינמרגה וריאשה רומאכ

 תוחלקמה םלואב ונדרוהש םידגבה רתי לכ .םיילענהו הרוגחה ,םייפקשמה תא

 ולפטש דחוימ ודנמוק ידי לע ופסאנ םשמ ,הצחרה םלוא ילספס לע וראשנ

 .םיטרופסנרטה לש םהיצפחב

 יתינק .הירגנוהב העודי המריפ ,"הטמרד" תרצותמ תובוט םיילענ יל ויה

 רפכה לא יתעסנו ריעה תא יתבזעש ינפל יל ויהש תונוכסחהמ טגיסב ןתוא

 הררוגתה הכלמ יתוחא .לרפ ס׳לשנא-לאירזע - ידוד לצא חספה גח תא גוגחל

 גוגחנש ןורחאה חספה־גח הז היהיש זא יתעדי אל .םירוהה תומ ירחא ולצא

 .ןירוח ינבכ

 תשגל ונל השרה ,קולבה לע הנוממה ופאקה .קולבה תא החליפ הקירש

 ץורל ונלוכי :"חישמה תומי" שממ ,םימחרו ןוצר תעש וז התיה .הארחמה לא

 קוריה שלושמה לעב ,רזכאה ופאקה .הדוקפ ילבו יוויל ילב םיכרצה תא תושעלו

 הנק - םייאמקה וירצי קופיס םשל הנעמהו שגונה חצור ריסא ,הזחה לע

 ,אתוחינב יציוושואה אסכה תיב לש רקה ןוטבה-רוח לע תבשל ונלוכי .ומלוע

 רעש תא חתפ העורהש הזה שבככ יתשגרה .לוגרפה תקירש ילבו ץחל ילב

 תורקי תוקד ונל וקינעה הארחמה ירוח .ןנערה ןתלתה הדשל רשי ,האלכמה

 .תומצע ץוליחו תעדה בושי ,ןקרופו החונמ לש

 וררוגתהש םיבורקו םירכמ ןיב שגפמ םוקמ ןיעמ שמיש תוארחמה ףירצ

 שוגפל ונלוכי ,םייסנכמה רותפיכ ידכ ךות ,הזה םוקמב ,ןאכ .םינושה םיקולבב

 דידי וא רכמ אצמל ונעתפוה םימעפל .םירחא םיטרופסנרטב ועיגהש הלאב

 .םייקו יח ןוטבה רוח לע בשוי ,תופרשמל ךלהש ונבשחש

 :ןוגכ "תואקסע" תושעל ןאכל ואב ,םינוש םימואל ינב ,םיריסאבש םיקיתוה

 םידגבה יפל .המודכו קבטב הנירגרמ ,םינועשב םיילענ ,תוירגיסב םחל ףילחהל
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 תוארל תלוכי ,ופתכ לע לשפומ היהש רורצהו לימרתה יפ לע וא ריסאה שבלש

 .ודיקפתו ודמעמ - ׳ותגרד״ תא

 ,ם״וכס :ןוגכ ,זפב אלוסי אלש שוכר ובו לימרת םע ובבותסה קתוה ילעב

 םהל הנייהתש םיקיתוה וגאד ללכ ךרדב .תוירגיס לוגלגל קד ריינו םחל ,קבט

 ,עורזה לע םיעקעוקמ םירפסמ ילעב ויה .ץע ילענ אלו רועמ תופי םיילענ

 תוקיתול ןמיס ,תוימואלה תספדומ וילעו הזחה לע רופת םודא שלושמ

 םה םג ודיעה - ףוגל םימאתומ ,הבע דבמ םיספסופמ םישובלמ .דיקפתלו

 .םיוסמ דמעמ לע

 ,תולופנה םינפה .תוחנ דמעמב ונייה - (20§גח§<:)״עגנעגוצ״ה ,םישדחה ונא

 ונתוא וכפה - בערהו דחפה ,תוזרה תותסלה יקמעב תועוקשה םייניעה

 לוורשה ירצק םיליעמהמ .םימאתומ אל םידגב ךותב םיעעונתמ םידלשל

 ץע ילענ ךותב םיילגרה וכרשנ םייסנכמה תורפופשמ ,םיידיה יסיפכ ולפתשה

 .עורק ןוילעה ןרועש בקע תופשפושמ תוידנלוה

 םיריסאה לש םהידסחל םינותנ ,ןהש לכ תויוכז ירסחו עשי ירסח ונייה

 המידק העזו הצר ,הדנו הענה םילמנ תרייש התואל ונימד .םיקיתוה

 לוקל .ןקל ףרט איבהל ערז ריגרג וא בובז רגפ לש דירש טקלל ידכ ,הרוחאו

 תגאש וא ופאקה תקירש ,.ס.ס-ה לש םייפגמה תטיעב לוקלו לוגרפה דוהדה

 ןטב ךות לא שונא-תויומד םילמנה ופסאנ - (קולבה ןקז) רעטסעטלאקולבה

 .האבה הדוקפל דע ףירצה

 ןצימ" תרות .רדסמל רדסמ ןיב תוכורא תוקספה ויה .םויה רדסל ונלגרתה

 הכפה ,.ס.ס שיא םע הנושארה השיגפב ונמד תא האיפקהש ,"ףוא ןצימו בא

 .ינש עבטל

 חור רצוקב וניכיח .והקוה חירהו םעטה ישוח ,ולש תא השע בערה

 ליאמאה תקיצימ םיקירבמ ,תויכנא תוינזא ילעב ,םיקומעה הלילה יריסל

 .ןדועמו םיעטל ךפה םיסירגהו תומהבה קלס לש קרמה .קורי-לוחכ־ןבל

 לש ןשעה חיר ןיבל ,םעפ וילע בשיש קוניתהו ,הלילה ריס ןיב רשקש ןוימדה

 .רקובה לש קרמה ריס םולחל הלילה ריס תא ךפה בערה .ההק - תופרשמה

 .ןואמצהו שבויה תא טיקשמה הקשמ םעט לבק חולדה הפקה םג

 .הדוקפ יפ לע אלש תויחונל הכילה לש ׳רשוכ תעש" התיה בוש םימיה דחאב

 יתמק .םירכמהמ והשימ רחא שומישה-תיב חטשמ לע יתבישי םוקממ יתרת
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 ריסא ילא שגינ .הארחמה חתפב יתדמענ אתוחינבו תעדה תוחיחזב יתאציו

 תחתמ ליעמה לע רופת םודא שלושמ ול היהש ינרכוז .יל רכומ אל קיתו

 .יסור ,"יקסור" וא ינלופ יטילופ ריסא :רמולכ ,11 וא ? תואו םושרה רפסמל

 לע עבצאב הארה ,םירובידב תוברהל ילב ,האילפמ תוטשפבו תויעבטב

 ףיסוה אל .תיבהמ ילש תורקיה רועה ילענ ,ילש םיילענה לעו ,ץעה ילענ ,וילענ

 םיריסא םחל תונמ יתשכ הוויהש םחל רככ יצח איצוה ,רחא זמר וא רבסה

 ,תפדרנ־היח לש שוחב .יתבגה אל .הארחמה דצב הקלח ןבא לע ,דצב וחינהו

 לע יתנעשנ .רבד לופי ךיא תוארל ,םודיל ילע ,תעכ ,"איהה תעב״ש יתספת

 יתלחתה .תחא לענ יל ץולחל ליחתה אוהו ,שומישה תיב לש קולבה תניפ

 הינשה לגרהמ םג .ץיוושוא לש "םייחה תיב״ב "ןידה קודיצ" ןיעמ למלמל

 ירכמ .הלקה ןיעכ יתשגרהו תופחיה ילגר תא הפטיל חורה .לענה תא ץלח

 דצמ ןתוא ךפה :גורתאה תא רחובה קודא ידוהיכ םיילענה תא קדב רכומ-אלה

 הביכשהש הארנכ .תוילוסה יבועו םימוחה םיכורשה ךרוא תא קדבו דצ לא

 ירסחו תויוכז ירסח םיריסא ןיב ףופצ ,םיעצמה ירסח תוטימה ישגרד לע

 ,בורקה עגרה לש תואדווה רסוח ,קיצמה בערה .יתושגר תא התהקה ,הוקת

 לכה לע לכתסהל יל ומרג ,אבה םויה דלי המו המילב לע דגנמ םייולתה םייחה

 יתשגרה רשאכ ,ךור" לש םיעגר םתוא ללגב ,ילואו .תושידאו היתפא ןימב

 הפיטל ,הפיעהו הזרה ילגר תא התפל ודישכ הרצל-ירבח לש דיה תפיטל תא

 תעשב - ךפיהלו ,וילע יבלב היה אל ןכל ,םיילענה תצילח תעשב - תיהמיא

 ...םשמ תיבה דירש ,תורקיה יילענמ החמש לש הדירפ ןיעמ יתשגרה השעמ

 .ואנקריב־ץיוושוא םורט

 טבמב םחלב טיבהו ,םחלה רככ יצח די לע חינה ,רבעשל ,ילש םיילענה תא

 השעמ ששימ ,ילגרל ןתוא לענ ,ולש ץעה ילענ תא ץלח ךכ רחא .הביחו ךור לש

 "ידנלוהה ץעה דס" ךותב תוצוחל ןניא םא תוארל ילגר תועבצא תא החמומ

 השולש דעצ ,הבינע ירשק ינשב םיכורשה תא רשק ."הטמרד״ה ילענ תא לענו

 בגינ ,קודא הליפת לעב לש "וימורמב םולש השוע" ןיעמ הרוחאו המידק םידעצ

 הארחמה חטשמ לע תונדעמ עספ ,רבעשל ילענ-וילענמ קבאה תא ולוורשב

 .רביד אלו קתש ןמז ותוא לכ .םחלה רככ יצח חנומ היה םש ןבאל דע רזחו

 רמגב םימולהי ירחוס לש "הכרבו םולש" ןימב יל וטישוהו םחלה תא חקל זא

 ןינעל רבג :רמולכ ..."ץעידולומ" :רמאו רשבה לד םכשה לע יל חפט .קסעה
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 לע ־חתיוו רציה שוביכב יבל ץמוא לע יל ואימחה ויניעו הרוחא טיבה .התא

 .םיילענה

 רפכה יבגר לש חירהמ .ילש רועה ילענ ,תיבהמ דירשו טירפ דועמ יתדרפנ

 לאירזע ידוד לש תודשב יתא ויהש םיילענב ,תוילוסה יצירחב םיקובד ויהש

 תובר יתבשח .תומימחו תיב ,םיבחרמ לש ןורכז .תורפה ינתסובבו ס׳לשנא

 לכל ומכ תויוכז לעב ,ץיוושוא יקיתומ היהש ,ריסא ותוא לש ותוגהנתה לע

 ,הנגה רסח שלח רענ ,הזרו ךומנ ריסא ,ילא תשגל לוכי היה ירה .עורז-ילעב

 קוח ותוא ףקותמ ,לבוקמכ ,םיפורגא המכ תרומת םיילענה תא יל דירוהלו

 םג ילוא .םדאה יכרד םילתפנ .ץיוושוא "תכלממ״ב טלושה בותכ יתלב

 ,םירתסנה םיקידצה םתואמ ועיגה ואנקריב־ץיוושוא לש הפמרה לא ,םשל

 ,ןשבכה לצב ןאכ םג ןויסנב םידמוע םהמ םידחאו ,"םיקינוואו-דמלה"

 עורה תכלממ ךותב םיבוט םישעמ תושעל ידכ םחל רככ יצח םע םיבבותסמ

 ...טלחומה

 לכמ וילע יתרמש .רשואו רשוע תשגרהב םיימוי יתכלהתה הזה רצואה םע

 ונממ דבאי אל רורפ םושש ידכ טוטרמסב םחלה תא יתפטע .הנכסו רמשמ

 תווקת .םייחה רורצ תא ששמל ידכ הלילב ררועתמ יתייה .הליכאה תעשב

 יתובשחמ תא קיסעה ,הזה רמושמה םחלה .ילש םיילענה לוגלג ,םחלה

 תא םירזמו םיקרועה תא אלממה הזה םדכ םשל ומרז ירוהרהו ,תועותה

 .םייחה

 רורפ םעפ לכ ריסחהל .םחלה תליכאב ,טנטפ ,תדחוימ הקינכט יתחתיפ

 הראשנש השגרהב רורצל התוא ריזחהלו שיש טעמב עבש תויהל ,הסורפהמ

 .המלש ןיידע

 וידי יתשב .םחלה תנמ תא לבק ריסאהשכ התיה תושגרתהו תוממורתה תעש

 בערה תלקה תשגרה .ןיידע ולכאל אלש קפאתה םייתניב .ותוא ףטילו קביח

 בחת ומיחרו וליחדב .םחלה תא וידי ומב ששימ ריסאהש עגרהמ רבכ התיה

 ךרדב היהש הקולחה םוקממ .ףתכלו יחשה תיבל תחתמ ליעמה הבעמב ותוא

 לא םחלה םע ריסאה לחז ,(קולבה לש תרשה)טסניד-עבוטשה לש ונותיק ללכ

 ,םימילא םיריסא ידי לע הבינג וא הפיטח - ׳ךרדבש תונכס״ ול וברא .שגרדה

 .שושימהו םייניעה-חווטב דימת הראשנ םחלה תנמ .םידוהי-אל בור-יפ-לע

 ,רציה שוביכל לוגרתכ "...יראכ רבגתי" ךורע ןחלוש רוציקב חתופה טפשמה
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 .תחא תבב םחלה תנמ תא עולבל אלש ,הפה ירירש שוביכ תעב ינזאב דהדה

 ידכ ,םחלה תסורפ עצמא תא תועבצאה יתשב יתטבצו רורצה תא יתחתפ

 .הפה ךרד םלעי םרטב אלפנה םעטה תא ששמל

 תא קלחל ךיאו םחלה תנמ תא סורפל ךיא ויה דחוימ סכטו תדחוימ הטיש

 לכ םמצעמ וקיחרה ,הארונה םתוריהזב ,םינמרגה .ויה אל םיניכס .הסורפה

 לש הרדגהל ,םייוסמ ןבומב ,וסנכנ םיניכסו ,םיריסאה דצמ הנכס לש ץמש

 ךיירה לש המחלמה תיישעתל ודיעוה ונחוכו וניתופוג תאש ומכ ,"קשנ ילכ"

 ןיכסה תא ונזחשה ,חפ תכיתח םתס וא ףכ לש תידי ונרתלא ןכל .ישילשה

 תוסורפל לכ םדוק :םחלה תא םיכתוח ונייה התרזעבו ,ןבאב תרתלואמה

 ונייה .תונטק תויבוקל םיעברה תא ךכ-רחאו םיעברל הסורפה תא ,תוקד

 ןיבל הסיעלה ןיב הקספה ונישעו םיעוגעג לש םיטבמב היבוקה תא םיולמ

 ונעמשה ."םימש־םחל" ,רקי ןדעמ ותואמ ונהי ףוגה ירבא לכש ידכ העילבה

 תא ךיראהל" ידכ לכה ונישע .םיינזאה םג ונהנ ךכ ,םייתפש־ץומצמ ןיעמ

 .הליכאה ןמז ךשמב תוחפל ,תומכב אל םא ,םחלה־תנמ

 ,רתויב תוינעהו רתויב תוחדינה תוליהקב ."ןתת ןותנ" ןויסנ ינפב ונדמע

 ,"...ול ךדי תא חתפת חותפ ...ול ןתת ןותנ" .הקדצו דעס לש תודסומ ויה

 ינפב ינעה ידוהיה דמע םעפ אל .הליהקה ייחב םיבושחה תודוסיהמ ויה

 םע שיש טעמה תא םיקלוחש רורב היה .התחיתפ וא דיה תצימק לש ןויסנ

 ועדי יוחמתה יתב יאבו םיחתפה לע םירזחמה .םולכ-אלו ול ןיאש ןויבאה

 דחא לכ ייחשכ ,ןואמיצו בער לש רבדמב ,ןאכ לבא .םקיר םהינפ ובישי אלש

 ןוימד לכמ גרח ןויסנה ,הזרה םחלה תסורפבו תמצמוצמה ןוזמה תנמב םייולת

 ןיבל םניב טילחהל חור יקנעו הלוגס-ידיחי קר ולכי זוכיר-תונחמב .האוושהו

 לעב רבעשל ,דבוכמו רכומ ידוהי די לע יתבכש .םימדוק ימ לש וייח - םמצע

 בצמב ולש םחלה תנמ תא רמוג היה אוה .םינפ-אושנו םכח דימלת ,וימעב

 .םחל תיזכ לש ׳דסח תולימג" הענכהב שקבמ היה ףוגהו תעדה-תושילח לש

 רתוי רהמ רדרדה םבצמו רתוי שרד םהלש ףוגה .םירגובמל רתוי קיצה בערה

 לע ורבע ,דליה־ןבה םע דחי ויהו בביס לרוגהש תובא .םיריעצה לש םבצממ

 םחלה תכיתחמ תיראש ריעצה םדלימ ושקבו "םינב לע בא םחרכ" הדימה

 ינא םג ,רקיה אבא" :ויבאל רמוא רענ יתעמש .ברסל ךירצ היה דליהו ,איבחהש
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 עיגה אלו לארשי רבקב ןמטנו רטפנ ל״ז יבאש רשואמ יתייה ."...תויחל ךירצ

 .ךכב ויתיאר אלו ץיוושואל

 ירבח תא יתשגפ - םיילענ רובע םחל - ״הטמרדה ילענ״ תקסע תרחמל

 תבישיב שרדמה-תיב לספסל ירבח ,ערעטמירטסמ ץמניטש שובייפ יבורקו

 .יתאצי ינאו הארחמל סנכנ אוה .ד״יה ןהכ שריה יבצ ברה לצא "ןרהא תיב"

 המכ בקעי ׳ר ויבאל ןתנ הנממו ,ילש רצואהמ הסורפ ול יתתנו ול יתיכיח

 תועמשמ ולבק "הדות יריסא" םילימה דמצ .המ ןמזל ורוא םהיניע .תוסיגנ

 ."ץיוושוא" עשרה תכלממב תעזעזמ

 לע םיבכוש ונייה .תיטיא הליחזב וכשמתנ תועשהו םוי ףדר םוי

 הארנכ .הלמה רוקמ אוה המ עדוי יניא ."םישטירפ" םהל ונארקש םישגרדה

 לש תואבטצאל "הביח" םש ןיעמ ,התוא וצמיא םירגנוהה םיטרופסנרטהש

 םישרקה לש םתקירחל בישקמו ההוב בכוש יתייה .תונחמב םינמלזומה ידלש

 ונייה .דצ לא דצמ ךפהתהל םיסנמ ויהשכ םהילע םיבכושה לש םתחנאלו

 תמירע לכ" ,"!סואר" ופאקה לש הקעצה .םירדסימל םינכומו םינמואמ רבכ

 ונצר דימו ונתוא הדיערהו הדירחה "!!סואר-עפואהסייש יד" ,"הצוחה - לבזה

 ונתושימ קלח הכפה "ףוא ןצימו פא ןצימ״ה תרות .(גקק611ק1גז2)"ץאלפ-לעפא״ל

 ונילע םינוממהש ילבמ תוריהזבו שחלב םיללפתמ ונייה תורושה ךותב .ונפוגמו

 תרימא לש םוזמיזה .לילכ שטשוטי אל ידוהיה-שונאה־םלצש ונלדתשה .ושיגרי

 ,העושיו הוקת לש קיז ונב חיפה ,הממדהו הלפאה ךותב השודק וא שידק

 .תונועמה תויומדה לש תויובכה םייניעה ךותב רוא לש ץוצינ קילדה

 וחתיפ תונוילעה תומוקה יבכוש .םייחה יווהמ קלחל וכפה םישטירפה

 תמח ינפמ הזרה ףוגה תא איבחהלו ןוזפחב לחתשהל ידכ םילחוז לש תונוכת

 םיילגרה תא וירחא רורגיו המידק לחזי שארהש ונצמאתה .ופאקה לש לוגרפה

 תקירח .ףרוטה באזה תא םיחירמה םישבככ ינשה לא דחא ונדמצנ .תוריהמב

 .וכרדל ךלהו בזע .ס.ס-ה .הרבע תידיימה הנכסהש ןמיס התיה קולבה תלד

 םייניעה ייומד םיסוקיסה .םימליא םידעכ ילעמש םישרקה תא ןיימדמ יתייה

 רפסל םיצמאתמ םה וליאכ ,םייוניעה דוסב םה םג וליאכ ונל םיצרוק ויה

 לא ולבוהש ינפל הנורחאה םתחינגו םינמלזומה תובבר לש םהיתואלת תא

 .דקומה
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 וילע היה רכינ .ונלש הצובקה די לע םיאופאקה דחא רבע ,םידקפימה דחאב

 .שלושמה לעש תואה יפל ינמרג ,והזח לע קורי שלושמ .םוקמה יקיתומ אוהש

 ןיליפת תועוצר לש ןפוח תפל ונימי דיב .רבע לכל האנש יפשר וקרב ויניע

 דומע לע םינודינכ םידנדנתמ שאר לשו די לש ןיליפתה לש םיתבהו תורוחש

 .הילתה

 .תוללקו םיפודיג ידכ ךות וכרדב עלקנש ריסא לכ הכיה ןיליפתה רורצב

 תיב ןברוח לע באב העשתב דימת ונארקש הדגאה תא יל ריכזה הזה ףודיגה

 תא הארו םישדקה ישדקל סנכנ עשרה סוטיטשכ :תרפסמ הדגאה .שדקמה

 ןכיה" .קעצו תכרפה תא רקד ,וברח תא ףלש ,תודעה ןורא תא הסכמה תכרפה

 םד תופיט וצבצב םואתפ :תמייסמ הדגאהו ,"!ידגנכ םחליו אבי - ?םכיקול-א

 ...עשרה תא תועטהל ידכ ...שדקה תכרפמ

 יתיאר הנשנו רזחש תוהלבה םולחב .העיז ףוטש ררועתמ יתייה םיבר תוליל

 תורושק ןיליפתו תועוסשו תועורק תוסרכמ םיכפשנ םייברק לש תומירע

 תועוצר תא ךרוכ ופאקהו ,"ץאלפ-לעפא״ה לע םיאצמנ וטיגה ידוהי לכ .םהילא

 ..ונראווצ ביבס ןיליפתה

 יגיהנמו םינקסע ,םינבר ןוגכ תורכומ תויומד ויה םיריסאה תורוש ךותב

 לש וינבמ דחא דרש ,טגיסמ ונירחא עיגהש טרופסנרטב .םירחא תוליהק

 ינב לע לבוקמ היה אוה .םואבנזור ףלוו רזעלא ׳ר ףינ׳צרקמ ר״ומדאה

 ירחא והנ ,"הער תוברת״ל ואציו םלישבת תא וחידקהש טגיסב הבישיה

 ריתסהש הוסמ - ״תורפסל ןודעומ״ ודסייו תרוסמב וטעב ,םזינומוקה תרות

 .תמאה תא תונוטלשהמו םירוההמ

 תיב" םשב הבישי דסיש ,ערעטמירטס הרייעה לש ברה םג ונתא היה

 היה ברה .ירוהמ יתמתיתנש ירחא תופוצר םינש שולשכ יתדמל הב ,"ןרהא

 וטיגב ותוא יתיאר .םכח דימלתו יוליע ,ולש םיעבראה תונשב ריעצ שיא

 ודיעה םינידעה וחצמ יוזח תורויחה וינפ קר .ויתרכה אלו םינקזה זג ירחא

 ,ילא שגינ ,ותוהזל לגוסמ יניאש ,יתכובמב יתוא הארשכ .קומעה ורעצ לע

 ךניא ,ידימלת לארשי־םייח" :רמא יהבאה ולוקבו תוקומעה ויניעב יתוא ףטיל

 וינפ ימורעמב ,וינ:עב ותוא הארא אלש ,זא ישאר תא יתינפה ."...?יתוא ריכמ

 שולשה ןב ונב קר .םהידלי תששו ותשא םע עיגה ץיוושואל ,ןאכל .םיריהבה

 ידכ הזל הז םידמצנ ונייה דקפימה תעשב .דרש ,ליוונז הרשע עבראה וא הרשע
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 לש תורושה לע הרימש ךות ,הדימעב תוליפתה תא ללמל ידכו בגה תא םמחל

 .השימח-השימת

 .ואלמתנ םיפירצה .סורוטפרק ידוהי םע םיחולשמ הברה ועיגה יאמ ףוסב

 ,טסוה ,שטקנומ ישנא .םלרוגל וכיחש םיריסאה סמוע תחת וערכ םישגרדה

 ותואל ופרטצה םה םג - סאסגרבו רווגנוא ישנא ,הביבסבש םירפכהו הבולוו

 .וכראתה תורושה .ואנקריב־ץיוושוא לש "תופרוט םילמנ־ןק"

 לא םישגרדה יחטשממ ןררגיהב ץעה־ילענ לש ןדעצמ לוקל ונלגרתה

 בכשמה .תוכמו תוקעצ םיוולמ ,םידקפימה שרגמ לא םשמו ,תוארחמה

 ,םיריסאה תא תוחוטשה ויתועורז ךותל לבק ,תומימחו תוכר לכמ לטרועמה

 רבגתהל ךיא - דחא רבדב קוסע היה חומה .םויה ףוסב םיעגיו םיפייע ולפנש

 תוכיתח םהבו םילפט םימ לש לילב - קרמה זגרא לא עיגהל .בערה לע

 ילושל וקבדש םיסירגה תויראש תא קקלל תוכזל ,ןבל קלסו המדא יחופת

 ונמלח .רוכעהו חולדה הפקה תא וניתשו קרמה תא ונלכא םהמ הלילה יריס

 שקו חמקו תרוסנ לש תבורעת ,םחלה תנמ תא לבקנש ידכ עיצפיש רקובה לע

 .ןדע ןג םעט ונמעט וב "ימימש םחל" ותוא - ןוחט

 םלרוג רפש .םידגבה תא טושפל ילב םישגרדה לע ונלברכתה הלילה תדר םע

 םמחל ולכי ךכ ,םיכורא םילוורש םע תוצלוח וא םיליעמ ולבקש הלא לש

 לדה םוחה טעמב תוכזל ידכ ןכשה לש ףוגה לא דמצהל ילב ,םידיה תופכ תא

 .הזרה ףוגהמ טלפנש

 הרונה .םיריסאה לע דחפהו הלילה תכלממ הטלתשה ,תורואה יובכ ירחא

 לע הבהבהו הדציר ,קולבה תרשמ לש ןותיקה חתפב שולק רוא הציפהש הדיחיה

 רעטסעטלאקולבה לש ןותיקב .םייחה תיבב ןורכז רנכ "םייחה־םיתמה" תופוג

 םתקולח תעשב ולזגנש םיכרצממ ברעה תחורא תנכהב ופאקה יתרשמ וקסע

 חתמ לש םיקוקיז וצנצנ ,תלמשוחמה ליתה תורדגל רבעמ .ברעבו רקבב

 תא םמחל ידכ רוזחו ךולה הרימשה ילדגמ ךותב ודעצ .ס.ס-ה ירמוש .למשחה

 .הלילה תיימודב תבכרה ילגלג קושקש תא ונעמש .רועה יפגמ ךותב םהילגר

 ,"הלאמש וא הנימי" םידעוצה לש הלומהו שער .םילבומה תא וטלפ תונורקה

 לע ורזפתה םיציגהו לע לא תובהלה תא ופשנ ןשעה תובורא .הלפאה תא וחלפ

 .התדוצמ תא השרפ ןשעה תכלממ .םיקולבה תוגג
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 !םואר" ופאקה לש ויתוחירצ לוקל .ררועתה קולבהו עיצפה רחשה

 םע םייריחנה תא אלימ ילצ לש חיר .הצוחה ונצר "!לעפא - רדתסהל

 לש חיר םיחירמ ןיידע םימימתה םיבערומה .ו944 יאמ ףוס .רקבה תימומגע

 ...ףורש םחל
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 רואה ןרק

 .תיתרגש אל הנוכת הנשיש ונשגרה .םינוממה תרקבל םינכומ תורושב ונדמע

 םתא דחי .הגרד ילעב .ס.ס ישנא ופרטצה קולבה לע הנוממה .ס.ס-ה לייחל

 דדותסהו (1116:״;!$:) ״עפאווטפול״המ ןטיפק תגרדב ןיצק דקפימה לא עיגה

 טכאמרעווה ןוגכ אבצה תודיחי ןיב לדבה שיש ונעדי - .ס.ס-ה יניצק םע

 וקסעש ,.ס.סה לש "תוומה תולגלוג" תוגולפ ןיבל עפאווטפולהו (\¥611ז1112<:11(:)

 .ןירשימב םידוהי תדמשהב

 רעטסעטלאקולבה .הדוקפל םיכחמ .עז אלו ענ אל שיא .סה ךלשוה

 ,םירגנ :עוצקמ ילעב םיריסא לש טרופסנרט תנגראמ הנחמה תדקפמ :זירכה

 עוצקמה ילעב לכ .רחא הנחמב הדובעל ,םיחחפו םירגסמ ,םירלדנס ,םיטייח

 .ןימי דצב רדתסהלו תורושהמ תאצל ,המידק דועצל ,(3ש>זז6זמ1)"ןעטערטסוא"

 ,יב ררועתה תודרשיהה שוח ,םדאבש יתייחה טקניטסניאה ררועתה בוש

 ,.ס.ס ןיצק ותוא ינפב יתדמעו הפמרה לא וטיגהמ ונעגהשכ הליל ותואב ומכ

 ,"...רגנ ינא" ענכשמ ןוחטב ןימב ול יתקעצו ,הלגנמ ומשש ונל עדונ ךכ-רחאש

 .םייחל םינודינה לש דצל יתחלשנו

 םירהל יתטלחה .ץיוושוא - אכבה קמעמ תאצל תונמדזה תאזש יתשגרה

 דמעש ריסאל יתשחל .הכאלמ ילעב תמישרל סנכהל חילצא ילוא ,דיה תא

 ילוא ,ךדי םרה ,יבר" :ןהכ שריה יבצ ׳ר הבישיהמ יברו ירומ - ידי לע הרושב

 ."..ןאכמ תאצל חילצנ

 שורח בחרה וחצמ .השק המליד ינפב ברה דמע הלא םיילרוג םיעגרב

 יפ לע םיקסופ ירפס חתפ ,הארוהה הרומ ,הרותה שיא .העיז הסכתנ ,םיטמקה

 וענ ויתובשחמ ...ךכ םירמוא שי״הו ךכ םירמואה"ןיב וחומב ףדפד ,ןורכזה

 המרעהב םימש םש לוליח לש רדגל סנכנ המ ?לובגה ןכיה .רוסאהו רתומה ןיב

 ,ארתאד ארמכ תושר ול שי ןכיה דעו ..."ןבתו שק יקסע" לע אבה ררוצה לע
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 הרומכ ילואו ...ירדגב לע בבר״כ הארנש והשמ תושעל ותוא ןיריכמש םוקמ

 תעשב ותכאלממ לטבש הכאלמ לעבכ אוה םג בשחנ תוקונית דמלמכו הארוה

 תעשב :ףסונ רתיה דצ שי ילואו ...?׳לטב לעופכ" די םירהל ול רתומו ,דומילה

 ...וז הרזג ץראב ןאכ תפחרמה תישממ תושפנ תנכסו הרזגה

 אקווד םקונו אנק ל-אה ול ןמיזש ןויסנ ינפב דמוע אוהש שיגרה יברו ירומ

 אוה אוה - המואה יבא וב הסנתנש ןחבמ ןיעמ ,םינפ רתסה לש וז העשב

 ...שמשה תחת שדח ןיאו ...םידשכ רואב אוהה ןשבכה ןויסנ

 יתעדי .חצנכ יל וארנש תוינש ורבע ברה תטלחה ןיבל ילש דיה תמרה ןיב

 .דרשהל בר יוכיס ול ןיא ,ץיוושוא לש םדאה תלוברעמב ןאכ ראשנ אוה םאש

 ינפל ,הנורחאה הינשב .הכאלמה ילעבל ףרטצהל טילחיש יבלב יתללפתה

 אוה .ךרה ונבו ברה אבאה רבע לא ינפ תא יתבבוס ,הרושהמ תאצל יתרקעש

 ותעדב רמג .דצב הדמעש הצובקה לא ואצי םהינשו ליוונז ונב לש ודי תא תפל

 .העשה ךרוצל "הכאלמ לעב" אוהש

 םשב הזה חולשמה תא וגוויס ,תונקיידהו רדסה יבהוא םינמרגה

 לש ודנמוק - 501ו1^1^ז-301ו118^ז ^סחוחוגז^ס) "ודנמוק רעטסוש-רעדיינש״

 הלוגס ,"ןוקיתו עמק" ןיעמ ונליבשב היה הזה םשה יונש .(םירלדנסו םיטייח

 ,םינמלזומ לש דמעממ ונרבע ...ומש יונש ידי לע ןכוסמ הלוחל םישועש

 דמעמל - לבז תמירע - ״עפואהסייש״ לש דמעממ ,הריעב רמוחל םידמעומ

 ףלאכ ונינמ הזה חולשמב .ישילשה ךיירה לש יתמחלמה ץמאמל םישרדנ לש

 ויה םהיניב .סורוטפרק״שורומרמ רוזאמ םידוהי ,תירגנוהו שידיי ירבוד שיא

 וא באל - םירגובמל ופרטצה םבור .םינש ו 8-13 יאליגב םיריעצ םירענ הברה

 שרגמ לע ונדמע םייתעשכ .ןיע ומילעהו ודיפקה אל םינמרגה .החפשמ בורק

 ונלבק .הנירגרמ תונמו םחל יזגרא םע הצובק העיגה .הדוקפל וניכיח .דקפמה

 .הנירגרמ לש הנטק הכיתחו הביר תצק ,םחל תונמ יתש

 הארחמל ץורל הארוה ונלבק ,תולגלוגה תריפסו "האיציה דקפמ" ךרענש ינפל

 .רוזחלו תוריהמב םיכרצה תא תושעל

 תוישימחב ונדעצ ,ףתכה לע םיבורה םע .ס.ס ישנאו ריוואה ליח ןיצק יווילב

 ןה ,הבוטל הנתשנ חורה בצמ ,רתוי תולק ויהנ םיילגרה .תבכרה תליסמ ןוויכל

 .זפב אלוסי אלש רצוא ,ונתא היהש ןוזמה רורצ ללגב ןהו ןאכמ האיציה ללגב
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 "...ילעמ לואש דירומ..."

 ,החוורל תוחותפ הזזהה תותלד .תבכרה יספ לע םיממוד ודמע רקבה תונורק

 רוטה .הפמרה לע םיטרופסנרט טלפש חתפ ותוא ,חתפה ידצ ינשמ תוזחמ

 .רצענו ברקתה םיריסאה לש ךוראה

 תונורק עול ךותל ונסנכוה .הכוראה הגרדמה לע ונילע .ס.ס-ה תדוקפב

 קוחד דחא לכשכ ונבשייתה .ןורקה תפצר לע בשייתהל הדוקפ הנתינ .אשמה

 ןורקה חתפב םילספסה לע ובשייתה .ס.ס-ה ישנא .רוחאמ בשויה יכרב ןיב

 .םהידיב םינועטה םהיבורו

 .םינמלזומה יסוחד םיפירצה תאו ליתה תורדג רעי תא וריתסה ןורקה תוריק

 וניכח .בושי םוקמל עיגהו תופרוט תויח ץרוש תובע רעימ אציש םדאכ יתשגרה

 ילג טלופה ןויטבמס רהנל רבעמ עונל וליחתי ןורקה ילגלגש עגרל ליגו הדערב

 .ואנקריב־ץיוושוא לש םינשבכה לצל רבעמ ,הגופה אלל ןשעו שא

 ולחה תבכרה תונורק ילגלג .ונירחאמ ץיוושואש הרשיב רטקה תקירש

 .ידעצ תא לכלכל יתלחתה ,יל הצקוהש םוקמה תסיפ לע ,ןורקה ךותב .קשקשל

 אהת ,"םויקה-רוניצ" ,ילש םחלה תנמש ידכ תבשל ךיא יתגאד ןושאר רבד

 תא תותפול תועבצאה שולששכ הפה ךותל סינכמ ,תיזכ הנממ יתטבצ .תנגומ

 .בערומה הפה ךותל רשי ולפי םירורפהש ידכ ןתוא ררחשמ ,םחלה

 ירחא ,היצקלסה ירחא ונתוא לביקשכ .ס.ס-ה שיא לש ןושארה םואנב יתרכזנ

 םידגבב םישובל ץוחב ונדמעשכ ,רולכב ףוגה תליבטו תחלקמה ,תרופסתה

 ןאכ ,םידוהי םיריזח םכל ועד" :ךכ רמא ,בערמו רוקמ ונדער ,םיספסופמה

 "...הבוראה לש רוחה ךרד איהו ,דבלב תחא האיצי ךרד םכל שי הפמ ,ץיוושוא

 .םוירוטמרקה לש תובוראה תחא לע הארה תמייאמ עבצאבו

 .איהה "האיצי״ה ךרד אלו ישארה רעשה ךרד ץיוושוא תא ונבזע םעפה
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 הלוהמ התיה המיעטה .םחלהמ םעפ דוע טובצלו ימצע תא "קנפל"יתטלחה

 יתרכזנ ...ןמשה דשלב ןגוטמ ןמה םעטכ םירורפה םעטו הביזעה תחמשב

 ונל םיגדמ היה ךכו ,ויתפשב ץמצמ ןמה רופיס תא רפסמ היהשכש ילש דמלמב

 םחלכ שממ ,המעטו החיר תא זא ונשגרה ."שבדב תיחיפצ״ה לש המעט תא

 .יתחתמ אבחומו לגלוגמה הזה

 תא תושעל ידכ םוקל תושר שקבל ונלוכי זאו תרצענ תבכרה התיה םעפ ידמ

 ,הדצה ופחדנ תלדה יקלח ינש .ןורקה חתפ לא ונשגינ םיינש־םיינש .םיכרצה

 םירמושה .ס.ס־ה ישנא .ולשפוה םייסנכמה ,חתפה בחורל לזרב טומ חנוה

 םיפושחה םיירוחאהו המינפ ןורקה רבעל םינפה םע ונחנאו םיבורה תא ותפל

 ,"טכאמרעוו״ה ןיצקש הארנכ .םיכרצה תא תושעל והשכיא ונלוכי ,ץוח יפלכ

 יקוח תא ריכה אלו עדי אל - ״ודנמוק רעטסוש-רעדיינש״ לש הריישה דקפמ

 תיישע םש .ץיוושוא תוארחמב וגהנוהש "עקאראב־סייש״ה

 ףניהב הקספנו ,ופאקה לש תיקורשמה יפ לע הליחתה םיריסאה לש םיכרצה

 .םיפושחה םינבשיב תוטלובה תומצעה לע לוגרפה

 ץחל .ונעסנ ןמז המכ רכוז יניאו עודי יתלבה םוקמל עיגנ יתמ ונעדי אל

 לכ ינפמ דחפהו הדרחה ,היצקלסה ןיבל וטיגב הייהשה ןיבש תוערואמה

 תשוחת תא ושטשט - רדסה יליגרתו םידקפמה ירדס לכ ,ופאקה לש הזוזת

 קותקת .ןמז ילבו םוקמ ילב ,םש ילב ןבכ שיגרהל יתלחתה .םוקמהו ןמזה

 ףלוח לצ .תוצצפומ םירע ינפ לע ונתוא וריבעה םילגלגה קושקשו תונורקה

 תונולחה יכרח ךרד ובנגתה שמש ינרק ,ביבאה בולבלב םיצע וניאר .תוריהמב

 תונריס לש תוקעזא יפל .םיאצמנ ונחנא ןכיה רעשל וניסנ .ןורקה תוריקבש

 ןורקה תפצר לע .םירעו םיבושי תברקב ונחנאש ונרעיש ,תויוצצופתה ידהו

 ךותב ץע תוסיפכ ונדנדנתהו םעפ ידמ ונמדרנ .ינשה ךותב דחא םיבולש ונבשי

 ךורא הליל דוע לע הרשיב שמשה תעיקש לש תילולפאה .םרוז רהנ לש לושחנ

 .תואדו-יא לש

 םיצוצרו םיפייע ונייה .התחפו הכלה םחלה תנמ .קיצהל לחה בערה

 יתיסנ .רואה ינרק תרידח םע םויה לחה ןאכ םג .ץיוושוא לש רדסה-יליגרתמ

 שקבל יתזעה אל .ינפלש ינכש תא תוקיזחמה ,תופופכה םייכרבה תא רשיל

 ילכ תא וקדבו םהידמ תא ורשיי .ס.ס־ה ירמוש .ףוגה תא רשילו םוקל תושר

 .קשנה
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 .הרצענ תבכרה .םיינזאה תא השירחה הזע הקירש .הטאה תבכרה

 וילא שדחה םוקמה לש שרופמה םשה תא ונעמש .ס.ס־ה ישנא יפמ

 .דלאוונכוב - ונעגה

 ,ןנוכתהל הדוקפ ונלבק ,ןורקה תפצר לע תלפוקמ הבישי לש םימיה ירחא

 דועצל ונלחתהו תוישימחב ונרדתסה ,םינמוימ םיריסאכ .ןורקהמ תאצלו םוקל

 .ס.ס ילייחב הריישה ידצ ינשמ םיוולמ ,בצקה יפל

 ונרבעוהו תולגלוגה ורפסנ .םידקפמה שרגמ לע דקפמה - ״לעפא״ה ךרענ

 ידוהי ינושארמ ונייה .םירדוסמ םיקולבל הסנכנ הצובק לכ .השדח תולעבל

 םיריסא לש תונחמ המכו המכ ויה דלאוונכוב ביבס .הז רוזאל ועיגהש הירגנוה

 ושבכנש הפוריא תונידמ לכמ םיריסא תובבר ןאכ ויה .המחלמ ייובשו םייטילופ

 ,םולב ןואיל ומכ םיבושח םייטילופ םיריסא וקזחוה ןאכ .הינמרג תואבצ ידיב

 םהל וארקש ינרכוז .ךרוצה תעשל חוקימ־ףלקכ םתוא וקיזחה םינמרגהש

 ."םיסחוימ םיריסא" רמולכ (קז0זז11ח6ת:614ג6:11ז1§£) "עגנילטפעה עטנענימורפ"

 םישובל ,םירגובמ םיריסא תוארל ,דדועמו ןנערמ חור־בשמ הז היה ונליבשב

 תוכמס ונירקהו ,םיעבש וארנ םה .הבוט תוכיא ילעב םיספסופמ םידגבב ,הפי

 .הז םוקמב םג

 םיברה םירגובמה ןיב :דחוימ והשמ היה ,התע הז עיגהש ונלש חולשמב

 12 ןיב םיליגב ,םיריעצ םידלי הברה ויה ״ודנמוק רעטסוש-רעדיינש״בש

 ידגנתמכ 1938 תנשב דוע ןאכ ואלכנש םייטילופה םיריסאה .הנש 18-ל

 ומהדנ - דועו םיתפרצ םיסור המחלמ ייובשו ,הינמרג יחרזא ,רטשמה

 םידליה לש םהיתופוג לע םיספסופמה םידגבה הארמ .םידלי־םיריסא תוארל

 וסינש הלאכ ויה .המהדתו עוזעז םהל םרג םירגובמה םיריסאה ןיב םיררגנה

 םינפה .זוכיר הנחמ אוהש הזיאב ואלכנ םא םהלש םידליה םיארנ ךיא ןיימדל

 תא ואיצוה ,םמא רניסמ וערקנ התע הזש עשיה ירסח םידליה לש תובוצעה

 ,םיסור - המחלמ ייובש ,תוצראה ירוביג ,םיקיתוה םיחושקה םיריסאה

 רעדניק" ,הז רידנ הזחמ תוארל םיקולבה חתפל - םינלופו םידנלוה ,םיתפרצ

 לש םיטרופסנרטל דע .(םידלי לש טרופסנרט ((1״^ 9ג61״1£6) "עגנילטפעה

 ויה 17-16 ליגל תחתמ םידלי .םיריעצה תא םינמרגה ודימשה ,הירגנוה ידוהי

 ןיידע התיה ,ישילשה ךיירה לש תושובכה תוצראב .תלעות ירסח םיבשחנ
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 ןיידע .םידוהי אלו םידוהי ,הדובע רשוכ ילעב ,היפכ-ידבוע לש הלודג הדותע

 ...ךיירה יבאשמ לש זובזב התיה םתלכאהש םיריעצ היפכ ידבוע וקיסעה אל

 הלעמל .הפוריאב ןורחאה ישונאה באשמה הירגנוה ידוהי ויה ו944 תנשב

 יבגל הזה יטקרפה בושיחהש הארנכ .םלרוגל וכיח םידוהי ןוילמ יצחמ

 ,ץיוושואב הפמרה לע םירוטקלסה ינפב דמעש אוה ,ןורחאה םידבעה-רגאמ

 .זוכירה תונחמל דעוימה הדובעה חוכב םיריעצ םידלי לולכל םהל םרגו

 תורידנ תויחכ ,תרחא הטנלפמ ודריש םירוציכ ונייה דלאוונכוב יריסא יניעב

 תא םרובע ונלמיס םיריעצה ונחנא .ודחכוה אל ןיידעש תויח ,דדונ סקרקב

 םלועמ "םולש־תשירד" ונתא ונאבה ,םהמ חכשנ טעמכש דובאה־םלועה

 ונייה .החפשמ לשו תיב לש חיר ונתאמ בשנ ןיידע .ליתה תורדגל רבעמש

 .הוקת רסחו שואי לש םינש ירחא הוקתה-דירש םרובע

 תויוכזה ילעב ,םיקיתוה םיריסאה ויה ,רדסמל םיאצוי ונייהש םעפ לכב

 התע הזש םידלי .הזה ארונה אלפב םיציצמו ,םתמישנ תא םירצוע ,תודחוימה

 ינא .זוכירה תונחמ לש תפותה ךותל רשי ,םידומילה לספסמ ושרוגו וערקנ

 ,םישימח ןבכ (זוכיר תונחמ לש םיגשומב)ןקז יסור ריסא לש וינפ תא רכוז

 םייניע ,תוריאמ םינפ ול ויה .ונתאמ וטבמ תא ריסמ וניאו קולבה חתפב דמוע

 תסורפ יצח וידיבו עיפוה םעפ לכ .םיזע םיעוגעגו בל בוט ונירקהש תוקרוב

 .םידחופמהו םיבערה םירענה דחאל תתל ידכ ,לשובמ המדא חופת וא םחל

 לפנש לרנג אוהש ונל רמא והשימ .העמד החמו הדצה וינפ תא בבס םעפ ידמ

 םיקיתוה םיעיפומ ויה תוליעפ לש הקספה לכב .וילע ונעדי אל רתוי .יבשב

 אל ,הדובעב העיצפמ רמשיהל :ןוגכ ,הבוט הצע ונל תתל ידכ םהה םיבוטה

 ,חלמ לוכאל אלש חיגשהל .תלכעמ הביקהש המ לכ לוכאלו םיקנופמ תויהל

 .יאנת לכב הוקתה לע רומשל - רקיעהו

 .תוישימחב רדתסהל הדוקפ ונלבק דלאוונכובב םימי השולש לש הייהש ירחא

 םהירזועו םירפסה .ץחרמה תיבל ונרבעוה םשמ ,הנחמה תדקפמ ןוויכל ונדעצ

 "עלורטנוק עזואל״ה ,םיניכ שופיח סכט ונל וכרע (םישבוחה) "סרעגעלפ״ה

 ,דחוימב הפירח התיהש ,רולכה תכירבב ונלבטו ונתוא ורפס ,(121156-)(0מזז0116)

 .םייניעה יסירו םייפעפעה תא ברצ רולכה .ןהיציבו םיניכה רועיבל הלוגסכ

 .םייקנ םידגב ונלבק םשו רחא םלואל ונצר "!סואר !סואר" זוריז תוקעצב

 לש דמעמ ונלבק - ״הגרדב ונלעוה״ ןאכו הדקפמה ףירצל הרזח ונדעצ
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 לומ דמעש אסכ לע בשייתה ריסא לכ :הזכ היה ךילהתה .םירפסוממ םיריסא

 תלבט ףוריצב ,דצ-ליפורפו םינפ ,ןוילעה ףוגה תיצחמ םליצ םלצ-ריסא .בנשא

 לעו ליעמה לש הזחה לע .55660 היה ירפסמ .הזחל דמצומ רפסוממ ןוטרק

 רמולכ ט תואה םע בוהצ שלושמ תפסותב רפסמה תא ונל ורפת ,דצב סנכמה

 עגר לכבו םיינמז םיריסא ןאכ ונחנאש ונוניבה .(הירגנוה - ט^ג״ו)ןרגנוא

 .רוזאבש תונחמה דחאל רובעל םינכומ תויהל ונילע

 תא ונשגפ ,ןזואהדרונ די לע ואבלטימ-הרוד הנחמל ונרבעשכ ,ןמז רחאל

 ,דלאוונכוב ריסא היה יליוו ןסלוא .יירנטרעגה לע הנוממ היהש ,יליוו ופאקה

 קינטצק לש דמעמ ול קינעה הז .1279 ריסא ,ןטקה ורפסמב דימת ראפתהו

 תליחתב דוע דלאוונכובב ואלכנש םייטילופה םיריסאהמ היה אוה .חושק

 .אשנ אלל טעמכ ,דואמ םישק זא ויה םיאנתה .39-38 תונשב ,המחלמה

 הנחמה ישגונ .הלילב רחואמ המייתסנו רחש םע הלחה םיריסאה לש םתדובע

 תא אכדלו םתוא שילחהל ,םיאולכה תא קיסעהל ידכ תודובע ינימ לכ ואיצמה

 לש תויחפב האוצ ילכימ ןקורל היה םישנועה דחאש יליו רפיס אמגודכ .םחור

 לש םבצמ .הרגשבש ןינעו םמוי תנמ ויה תועיצפו תוירי ,תואכה .םירומיש

 םילייח ,םינושארה םייובשה לש םתעגה םע רפתשה הינמרג יחרזא םיריסאה

 םישלושמה ילעב םינמרגה ולביק זא .הינמרג דגנ ומחלנש תירבה-תונבמ

 םידיקפתה תא (׳זטובס) םירופאהו (םייטילופ) םימודאה ,(םיחצור) םיקוריה

 (\^0זגז1>6116ז) רעטייבראראפ ,רעטסעטלאקולב ,ופאק :ןוגכ םיבושחה

 .(1.2£6ז'5(:}111ז2זז1גז1מ) ץוש־רעגאלו

 וחתיפ .ס.ס תדקפמ .תוקבדמ תולחממ תונוטלשה ודחפ זוכירה תונחמ לכב

 םג הכת רשא הלחמ וריבעי םיניכש ודחפ .תופגממ דחפ לש הזוכיספו היונרפ

 םיטקלפ ויה ,הכאלמ-תיב וא האפרמ ,דרשמ ,םירוגמ קולב לכב .םינודאה־םעב

 ענייא" :ועירתהש הנבל שודיק לש תויתואב .תלדגומ הניכ םהילע ,םירייוצמ

 תוומה - תחא הניכ״ :רמולכ ,(£10613118 - !1611170ז) ״טוט ןייד - עזואל

 .ףלש

 ,(םיחמצ לש םילע תמינכל תומוד) תוחוטש םיניכ (א :םיניכ יגוס ינש ויה

 תורפחתמ ויה .תוקדו תונטק ויה תוחוטשה .תצקמב תולגלגע תולודג םיניכ (ב

 חירו םוחה ,העיזה .םירתסנה תומוקמב ריסאה לש הזרה רועה ךותב שממ

 םיניכה .ןמוקממ וזז אל טעמכו טעומב וקפתסהש ,תוזרה םיניכה תא ןיזה ףוגה
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 תורעשב ןהיציב תא וליטה .העונת רשוכ-תולעב ויה "תויתבילעבה" תוליגרה

 ידכ לייטל ובהא הלאה תויתורייתה םיניכה .םידגב יטמקב םגו ףוגהו שארה

 ללכ ךרדב .דוריגה ידי לע הערכוהו השגרוה ןתציצמ .שדח היחמ םוקמ רותל

 .חנזומהו יטפאה ,שלחה ףוגל ,םינמלחמל אקווד תוכשמנ ויה

 רמשהל ךיאו עגנה תא רעבל ךיא וננכתו הצע סכטל וסינ .ס.ס־ה ישנא

 התיה הרטמה .תורהבה-סופיט תלחמ תא ץיפהל הלולעה ,וז הערפ-תכממ

 לכ .ןויקנה ירדס תודוסימ התיה "עלורטנוק־עזואל״ה .ענמ-תולועפ עצבל

 הכרדהב וקסע םישבוחהו םיריסאה םיאפורה .הזב וקסע םהירזועו םירפסה

 תיבו העשפמה ביבס ,שארה תורעש חלגלו זוזגל היה הדובעה רקיע .שוליבבו

 חוקפב .םילכה לא אבחנו עונצ קרח ותוא לש רותסמה םוקמ - יחשה

 ביוא ותוא תארקל םיכרענ ויה ,תימוהת תוניצרב ,וירזועו רעטסעטלאקולבה

 .ךיירה ידבעו רריפה ירוביג לש םתואירב לע םייאמה

 ולצא ואצמש ריסא לע ולטוהש םישנועה לע רפיס יליוו ןסלוא ופאקה

 םיניכה ןתוא םע "תחא די" תיישע תמשאב לבקש חצרה תוכמ דבלמ .םיניכ

 רועיב תרדס רובעלו םיימוי וא םוי רומג דודיבב תויהל ךירצ היה ,תורפחתמה

 הכירבב הליבט ,תורעש וחמצ וב ףוגה יקלח לכב ימוי חוליג היה לופיטה .םיניכ

 ויה הדובעה יאנתש ןויכמ .תינדפק הקידבב הדימעו זכורמ רולכ לש תדחוימ

 הז היה .םיניכ םלצא ואצמש הלאב םיאנקמ םיבר םיריסא ויה ,דואמ םישק

 ידכ ,הדובעל תאצל םהל היה רוסא ,דודיבה ימי םתואב ןכש ,"...וב הילאו ץוק"

 .החונמל וכזו ךרפה תדובעמ וחנ ךכו ,םירחא קיבדהל אלש

 וחתיפ םה .םיבצמ ינימ לכל רותלאו האצמה רשוכ ילעב ויה םייסורה םייובשה

 ,ךומב תדפורמ חפ תספוק ואיבחה רותסמ םוקמב ."הסרוב" ןיעמ ,"םיניכ רחס"

 יעובשה "עלורטנוק-עזואל״ה ינפל םיימוי םוי .םיניכ ובירו ולדיג םשו ,הממח

 רובע יחשה תיבל תחתמ םיניכ גוז החמומ לש תואיקבב "םיליתשמ" ויה

 דיפקהל ,דרגתהל אלש רהזהל ךירצ היה ריסאה .הנירגרמ וא םחל הנמ יצח

 החונמ תצקל הכוז היה לזמ רבו ץימאה .תויעבטב ושרתשיו וחרזאתי םיניכהש

 .םיניכה יעוגנ לש דודיבה ףירצב

 לכ לש ויוניכ)יאלוקינ לצא ..."בוט לכה בוט ףוס״ב רופיסה תא םייס ופאקה

 רפסמכו ,םחל תונמ 20-כ ואצמ ,(13118*2110111)״טכוצעזואל״ה לעב (תונחמב יסור



 145 .*$ ״״.לעיו לואש דירומ״.״

 לקו יתרגיש יד שנוע ,ףושחה ןבשיה לע לוגרפ תוקלמ םירשע .גפס קוידב הזה

 ...תוקבדמ תולחמ תצפהל םיניכ לודיג לש הריבעה "ףיעס״ב בשחתהב

 ונדעצו ונשבלתה .ונלש טרופסנרטה לכ תא וריעה רקוב תונפל יאמ ףוסב

 תוררגנ םע תויאבצ תויאשמ לש ךורא רוט דמע הנחמה רעשל רבעמ .רדסמל

 .ההכ רופא טנזרב תוסוכמ

 .תיאשמ לע התלע ,.ס.ס ישנא ינשב הוולמ ,שיא האמכ תב הצובק לכ

 ועינתה םיגהנה .והער יכרב ןיב שיא םיקוחד ,תיאשמה תפצר לע ונבשייתה

 םשב שדח הנחמל ונעגה םייתעשכ ירחא .ךרדל האצי הריישהו םיעונמה תא

 .הינוסקס ,ץרה ירהב - טיבעגצראהב ןזואהדרונ ריעה ידי לע ואבלטימ-הרוד
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 ואבלטימ-הדוד

 תאצל הדוקפ ונלבק .תויאשמהמ תינטש תוזירזב וצפק .ס.ס-ה ירמוש

 םיענ םיריסא ,םיפירצ ,םינבמ - רכומ ףונ וניארו ביבסמ ונצצה .רדתסהלו

 ונייה ונחנאש ינמוד .הרימש ילדגמו לית תורדג ביבסמ .ץיק םויב םילמנכ

 םישיבכ .תונבהל ליחתה התע הזש זוכירה הנחמל ואבוהש םינושארה םידוהיה

 הינב ירמוחו טלמ ,תפז לש תוחירו ,םירומג אל םיפירצ ,הלילס עצמאב ויה

 .ריוואב ודמע

 םויב וחנ תונחמה יריסא בור .ד״שת תועובשה גח .1944 יאמ ףוס ,ןושאר םוי

 ונלש ןושארה הדובעה םוי תא ונלחתה תופיחדה ללגבש הארנכ .צ״החא ׳א

 ךכ רחאו םיריסאה ירפסמ תא ואירקה .תוישימחב ונרדתסה .החונמה םויב

 תוקעצבו תופיחדב ונלבקתנ .'׳ץאלפ־לעפא״ה - םידקפמה שרגמל ךסב ונאצי

 תקעצ .ידמ יטיא היה תונגראתהה בצק .םיאופאקהו .ס.ס-ה ירמוש ידי לע

 ףועז .ס.ס למס .ונתוא האיפקה (םוד דומע - 5ט11§68זגם<16מ) '׳דנאטש ליטש״ה

 איבהש הריישה דקפמ ידימ רדסמה תא לביק ,ץיפקכ ךורדו המוק ךומנ ,םינפ

 זוכיר הנחמ לש םיריסא תויהל ונכפה הז עגרמ השעמל .דלאוונכובמ ונתוא

 :רצק םואנב חתפו "!בישקהל םלוכ" גאש .ס.ס-ה .ואבלטימ־הרוד

 אלש ימ .הרוד טעצאקב םיאצמנ םתא יכ םכל ועד ,םירוראה םידוהיה םתא"

 ולכתסה - ...ול יופצ המ עדיש ,׳זטובס תושעל זעי וא ,ךירצש ומכ דובעי

 אוה םג .ךימס ןשע תטלופה םוירוטמרקה תבורא לא ועגצאב הרוהו ..."םשל

 הבוראה רוח ךרד קר קמחתהל רשפא ןאכמ" :עודי יציוושוא טפשמב םייס

 ."...איהה

 םיכרצל שמשמ הנחמה לש ןטקה םוירוטמרקהש ונל עדונ רתוי רחואמ

 לש תויוג םשל םיאיבמ ויה .ללכושמ אלו לודג אל ןקתמ הז היה .םיימוקמ

 ועווגש םינמלזומ וא ,םתומל ומרג תועיצפהו הדובע ידכ ךות ועצפנש םיריסא
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 םירבוע ונייה ,הדובעה רודיסל םידקפמה שרגמל ונתאצב םימעפ הברה .טא טא

 תצק םיבכעתמ ונייה ,רקו םושג ירירגס רקוב תונפל .ליעפה םוירוטמרקה ךרד

 םושמ .רונתה עול ךותל תופוגה תא םיסינכמ ךיא תוארל המינפ םיציצמו

 לש ירפכה רונתב תבשל תולח תיידר לש תירבקאמ היצאיצוסא יל התיה המ

 חתפב תורקה םיידיה תא םמחל ונקפסה םימעפל .ףישב ל׳הרש אתבסה תיב

 לש ץיקה עצמאב .הדובעה לש ודנמוקב רדתסהל ונצרש ינפל םוירוטמרקה

 לש חטשמל םוירוטמרקה רבעוה ,םישיבכהו הנחמה תיינב רמג םע ,1944 תנש

 אל התימל ונודינש םיריסאל הילת ינקתמ ויה םש ,(901121100 ״ףוה ץלוה״ה

 .תיבמופ

 םיריסאה יפלכ ליפשמהו הלפמה סחיה תא ונשגרה הרודל ונעגהש םוימ

 ןיב .ידוהי רעטסעטלאקולב וא ידוהי ופאק ףא היה אל ןאכ .םידוהיה

 ודבע םלוכ לבא ,םיאפור הברה ויה הירגנוה ידוהי לש םיטרופסנרטה

 לבקתהל ידוהי אפור חילצה רחואמ רתוי .תונוש תודובעב םיריסא־םידבעכ

 האטבתה הילפאה .שבוחכ דבע םשו - (116\׳16ז) ״ריווער״ה לש האפרמל

 םיכירצ ונייה .קולבל קולבמ םידדונ ונייה םידוהיה ונחנא :תפסונ הדבועב

 תוטימ םיבחוס ונייה .הדובעה רחאל ,יונפה וננמזב קולבה תא ץפשלו רדסל

 ונייה ,רדוסמ היה לכהשכ .ותביבסו ףירצה תא םיקנמו םיפצרקמ ,םייתומוק

 קולבל םירבוע ,הזו הז רפסמ קולב - ןדויה״ :הדוקפ דקפמה רחאל םילבקמ

 .שדחמ לכה ונלחתהו ."רחא

 ישארה רעשה תברקב ,28 ׳סמ קולב היה הרודב ונלבקש ןושארה קולבה

 ונייהש םינרזמ לע ונשי .תוטימ ונלבק אל .ןימי דצב רהה הלעמב ,הנחמה לש

 םיריסאה ויה ,הדובעל ונאצישכ .דקפמה רמג ירחא ,ברעב הפצרה לע םירדסמ

 ונלש קולבה .חטשמה תא םיקנמו המירעב םינרזמה תא םירדסמ םילוחה

 (.ס.ס ילייח לש רמשמה רדח - ?08ז6ז18ז111נ6)״עבוטשנטסאפ״המ קוחר היה אל

 רקיעב ,עתפ-רוקיב לכ .ס.ס ישנא לש עתפ-ירוקיב הברהל "וניכז" ךכ םושמו

 .הנחמה ירמוש .ס.ס ילייח ידימ תואכהבו םישנועב דימת רמגנ ,ברע תונפל

 ןוטלשה שיא לא תונפל תונחמה ריסאל היה רוסא זוכירה תונחמ יקוח יפל

 ,רבוע .ס.ס שיאשכש ורמא תודוקפה .ליגר התומת ןב לאכ "ןוילעה שיאה"

 תולאוגה םילימה תא טולפי .ס.ס-הש דע הכחיו ,ועבוכ תא ריסי ,ריסאה רוצעי

 ויה הירגנוה ידוהי ןיב .ךישמהל - רמולכ ,(\¥61ז6ז תו301ו6ח) "ןכאמ רעטייוו״
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 ,םתובידאו םתומימת בורב .תואטיסבינוא ירגוב ,הטוהר תינמרג ירבוד םיבר

 םידגבה תא םיפילחמ יתמ :ןוגכ ,תילנב הלאשב .ס.ס-ה שיאל םינופ ויה

 ׳דובושת״כ םילבקמ ויה זאו ,המודכו תקיודמה העשה המ וא ,םיכלכולמה

 .תוטיעבו תוריטס ,הלפשהו תוכמ ...ךוניח תרדס
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 הדודב םינושארה םימיה

 תייוולבו ישארה רעשה ןוויכל ולבוה ודנמוק רעטסוש-רדיינש ישנא לכ

 .(8ג11ת11ס0 "ףיוה ןאב״ה - תבכרה תליסמ ןוויכל ונדעצ .ס.ס ירמושו םיאופאק

 רואב םיראומ םילודג םירגנאהל וליבוהש תומוצע תורהנמ ךותל ונתוא וסינכה

 רוצייב םיריסא ודבע םהב םינושארה הכאלמה יתב ויה הלא תומלואב .למשח

 לע ןוחצינה תא חיטביש ,ךיירה לש ידוסה קשנכ ודעונש ,¥2-ו ¥ו םיליטה

 .תירבה תונב

 תרתסומ ,תידוס ריע התיה ,הרוד לש לודגה הנחמה לכ לע שלחש רהל תחתמ

 .היפכ־ידבועו םלג ירמוח וליבוהש תבכר תונורק וענ הב ,בטיה תרפוחמו

 וקסעוה ,הממיב תועש עבראו םירשע ךשמב ,םילמנ לש היופכ תוצירחב

 וב דובעל וחלשנ ,הז ידוס לעפמ חותיפ םע דימ .םיליטה רוצייב םישנאה

 .םיתפרצו םיסור רקיעב המחלמ ייובשו םיריסא

 ,םיאנת אל םיאנתב ורבעו ,םייעקרק־תתה םירגנאהב ,םש ונל םיריסאה

 תולכ דע ודבע םש .ואר אל שמשה ינרקו םויה רוא תא .למשחה תורונ רואל

 יריסאבו המחלמ ייובשב ופלחוה ךכ רחא .תומצעה־דשל תושבייתהו תוחוכה

 .םירחא היפכ

 םהייח תא ןאכ וריתוהש הלאמ רתונש המ תא תונפל ונלחתה ,ונעיגהב

 .םהיתווקתו

 תולגלוג ,החילהו םדה העיזה יגופס םינרזמה ,דוגיבה ,לכואה ילכ תא ונפסא

 לפוקמ היה ,ןאכ ופסנש םיריסאה לש םמלוע לכש ,םיצפח .תומצע ידירשו

 ונצלאנ .םהיתובקע תא ןאכ וריאשהו וסחדנש םינומלא "הוצמ־יתמ" .םהב

 ךימס קבא .םיקירה תונורקה ךותל קורזלו םהמ ראשנש המ לכ םיידיב ףוסאל

 תא הליכו הכיה רזכאה ופאקה .תונחמה ללח תא ואלמ העיזו שבוע לש תוחירו

 .ותדוקפו ונוצר יפל אלש ןורקה תא הפחדש הצובקב ומעז
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 ונדחפ .םינפ-יאושנו םידיקפת ילעב ,תיבהמ םיתרכהש םישנאב יתלכתסה

 ידכ תומלואה ןויקינ תא רומגל קחד ןמזה .הלימ ףילחהלו הזב הז ץיצהל

 יברו ירומ תא יתיאר קוחרמ .רבגומ רוצייו שדחמ ןוגרא תארקל םניכהל

 םיפחוד םהינש ,ליוונז ןטקה ונב ודי לעו ךולכלו קבא הסוכמ ולוכ ,הבישיהמ

 תא זרזמ היה הב תובהלתה התוא וב הרעב ןיידע .תידיסח תובהלתהב תינורק

 תאצב" ללהה ןוגינ לוקל םויה תוצח לש הרומש הצמ תייפאב הבישיה ירוחב

 .ןבולמה רונתה חתפב תורדבתמ ויתואיפו תוטהול וינפשכ ..."םירצממ לארשי

 ךישחה רבכ ץוחבש ונעדי אלו ונשגרה אל תומלואהו תורהנמה יקמעמב

 ׳רנבא רעייפ" :תלאוגה הקירשה העמשנ ,"...רמואו רשבמ ,רשבמ לוק" .םויה

 .הדובע תקספה - (?616ז21נ6ח£1)

 לש הרירק חור .םיחתפה ןוויכל ונדעצ הקספההמ םידדועמו תוכמהמ םייווד

 תורונ רבכ וקלד הנחמל הסינכב .תועזוימה ונינפ תא הפטש יאמ שדוח ףוס

 ,קרמה תנמ תא ונלבק .28 קולבל ונדעצ .תולמשוחמה ליתה ירדג לע למשחה

 ׳ר ברה קיפסה םישורפה םינרזמה לע ןושיל ונבכשש ינפלו ,םיידיו םינפ ונצחר

 גח" :טקשב םהל שוחללו וידימלתמ המכ ףוסאל ערעטמירטסמ ןהכ שריה יבצ

 "תושר" תאו גח לש בירעמ תליפת שחלב ונללפתה .׳רחמ םגו םויה תועובשה

 .ד״שת תועובש לש ׳ב םוי ,רחמל ונראשה תומדקאה

 .ןוזפחב ונשבלתה .רקובב םדקומ ונתוא ריעה "ץוש־רעגאל״ה לש גנוגה

 ,םח הקשמ תצקו הנירגרמ לש עבצא ,קינקנ תכיתח ,םחלה תנמ תא ונלבק

 רבעמ ,םילנוטה-תורהנמה ןוויכל םשמו רדסמל ונאצי .רוחש הפקל המוד

 .לומתא םוי תמועל רבג הדובעה בצק .תבכרה תנחת די-לע הנחמה רעשל

 תוקעצב לאמש לעו ןימי לע וציברה .הער חור יזוחאכ ובבותסה םיאופאקה

 105, 105,1חוזת6ז ...,1זח״ז6ז 105)"זאל רעממיא ילאר רעממיא זאל זאל״ :תינמרגב

 .(!רהמ דימת ,רהמ ,רהמ -

 תונורקה תא ףחד םקלח .תורהנמב תומלואה ןיב םירזופמ ויה םיריסאה

 הדובעהש הארנכ .תופצרה תא ואטאטו ופצרק םירחאו ,תלוספהו ךולכלה םע

 .הכאלמה תומלוא לש ץופישה תינכותב דומעל ידכ הפוחדו הצוחנ דואמ התיה

 הכאלמ יתב םכותבש ,םייקנע םירגנהב ונצצה תונורקה תפיחד ידכ ךות

 םיריסא םדי לעו הדובע תונחלוש לש תורוש תורוש .יתפומ רדסב םירדוסמ
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 ישנא חוקיפב ,הדובעב םיזכורמ ,ךולכלו ןמש ימתכ םייוור םיספסופמ םידגבב

 .ס.ס ידמב אבצ

 ףסומ תליפתמ קלח םזמזל ונלוכי ,תונורקה תפיחד ידכ ךות ,תאזה הלהבב

 לש םיטפרקה יפונ תא ונל ריכזה "תומדקא" לש ןוגינה .תועובשה גח לש

 .רמועה תריפס רמגב תיבה תא וטשקש ןגהו רבה יחרפ תא ,ביבאה תליחת

 .אמצהו בערה תשוחת תא וריבגה ,בלחה ילכאמ םעטו תועובשה גח ןורכז

 תורהנמה יוקינו ץופיש רמגבש העומש הצופנ .םימודמד םע קולבל ונרזח

 .הנחמה ןינבב תונוש תודובעב ץבושנ רהה הבעמב תומלואהו
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 םישיבכ-יללוס

 םירפסמה יפל .הרצל םיחא ,םיטרופסנרט דוע ועיגה םינורחאה םימיב

 ,םידנלוה ויה םקלח .םידוהי אל םהש ונוניבה ,הזתה לע םימודאה םישלושמהו

 לע הססונתה 8 תואהש םיגלב ויהו ,םודאה שלושמב העובט התיה א תואה

 לע העידי לדב םהמ תולדל לכונש ידכ םידוהי שוגפל ןמזה לכ וניויק .הזחה

 .המחלמה בצמו ונמוקמ ,ונבצמ

 הזש םישדחה םיריסאה תמועל ,םיקיתו םיריסאכ רבכ ונשגרה יסחי ןפואב

 הדובע לכ ,תורהנמב הדובע לש ,םישקה םינושארה םימיה רחאל .ואב בורקמ

 תומלש לע רומשל ונלדתשהו בצמה םע ונמלשה .רתוי הלק ונל התארנ תרחא

 איבי אלש ךומנה חורה בצמ תא םמורל וניסנ .המומעה הוקתה לעו םירבאה

 .המשנה לש הכודכדל

 םושב .םילפשומו םיאכודמ רתוי ויהש םיהובגהו םיזרה םידנלוהה לע ונמחיר

 תוטייוחמה תופילחה .חונ אלהו םאתומ אלה שובלה םע ורדתסה אל םינפ

 .הצחרה תומלואב המרעהמ םהילא וקרזנש םייערא שובל יקלחב ופלחוה

 .ספסופמה רצה ליעמה לש םירצה םילוורשה ךותמ ובברתשה תוכוראה םהידי

 עשיה רסוח .םיפקשוממ ויה םבור .םייכרבל תחתמ דע ועיגה םייסנכמה

 שרגמב .תובהזומה תונידעה תורגסמה לש תושדעה דעבמ וטלב תובצעהו

 לפשל הרדתקה םורממ ולטלוט התע הזש םירוספורפכ םיארנ ויה םידקפימה

 תולופנה םינפה לש ריהבה עבצה לע וטלב ,םיריהבה םהיניע יסיר .תונויזבה

 שמשב וברצנ תופושחה םיידיהו קלחה םחצמ לע החפק שמשה .תוחלוגמ אלה

 וראשנ ,םהיתושנ .1944 ינוי תליחתו יאמ ףוס ימי ,םימי םתוא לש תטהולה

 ןשעה םעט תא ומעט אל םה :םיינועבצה םיחרפה ידברמ תא חפטל תיבב

 שבוכה ינמרגה ןוטלשה דגנ הריתחב ומשאוהש םירבגה .היצקלסה רחאלש

 ידברמב ופלחוה םיחרפה תודשו דרשמה ,םחה תיבה .זוכיר תונחמל וסנכוה
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 םיאלמ םיקולבו תויוג תפירש לש ןשע ,תפז לש חירב ,רק ןוטיבו טלפסא

 תויביטמירפה תוארחמל לגרתהל השק םהל היה .םינועמו םיבערומ םיריסא

 .הנחמה לש

 תואמשכ ,ץיוושוא לש תוארחמל הרוד לש שומישה-יתב תא וניוושה ונחנא

 תושעל םיכירצ ויהו קוציה טלמה חטשמ ירוח ךותל ץחלהל םיכירצ ויה םיריסא

 .תיקורשמה תחירצו לוגרפה ףניהב ופאקה ביתכהש בצק יפ לע םהיכרצ תא

 ליתה ירדג ןיבל םיפירצה לש ירוחאה קלחה ןיב שומיש-יתב ויה ,הרודב ןאכ

 העברא-השולשכ ןכרא ,יצחו רטמכ תוקומע תוריפח הלא ויה .תולמשוחמה

 היה וב ץע לש הקעמ היה הריפח לכל ביבסמ .םירטמ ינשכ ןבחרו םירטמ

 ונלוכי ,הדובעהמ ונרזחשכ .הפושח ןותחתה ופוג תיצחמשכ ריסאה קיזחמ

 חחושל ,םיינשב םיאצוי ונייה םימעפל .חוקיפ אלל טעמכ םש תוהשלו תאצל

 ךותל ובברתשי אלש תחא דיב םייסנכמה תא קיזחהל "ונמאתה" .אתורבחב

 תא סייגל םיכירצ ויה םידנלוהה םיריסאה .הקעמב ונקזחה הינשה דיבו רובה

 תיישע לש וז תיעבט הלועפ לגרתל ידכ םיילכשהו םיישפנה םהיתוחוכ לכ

 .ואבלטימ-הרוד הנחמ לש תורובב םיכרצ

 תונושה תודובעב "תודבעה תליבט" תא םה םג ורבע םיגלבהו םידנלוהה

 םשל הקוסעת ללכ ,("עגנעגוצ") םישדח םיריסא לש םויה רדס .תורהנמב

 דיבעהל היה רוסא הב ,ףרפ תדובע" חנומה תא םירידגמ ל״זח .הקוסעת

 הנחמ היה 1944 תנש לש ביבאב .ףרוצל אלש הדובע״ :דבעל רכמנה תא

 ויה םיפירצ לש תורוש .םישיבכ תלילסו יוניב לש תחדק זוחא ואבלטימ-הרוד

 םירזופמ ויה ,םיפירצ יקלחו ןיינב ינבא ,תופצרמ .המקהו הינב לש התליחתב

 ,דובעשו יוניע ילכ .ס.ס ישגונל ושמיש הלא ןינב ירמוח תומירע .הניפ לכב

 לש דקפמב .ליגרה הדובעה םוי תא ורמגש םיריסאל הקוסעתו לוגרת ךרוצל

 תודוקפה ורבעוה םהב ,םימוזמזהו םילוקמרה עמשמל םיעזעדזמ ונייה ברעה

 ךרדב .החונמה תועשב הדובע תפסותל סנוא ךותמ ונלגרתה .םיריסאה לא

 ריבעהל ידכ םידקפימה שרגמ לע ראשנ הזו הז רפסמ קולב :םיזירכמ ויה ללכ

 ונפתתשה .(8גזג^ז6116 עלייטעקאראב) םיקרופמ םיפירצ יקלח וא ןינב ירמוח

 אשמה דבוכ תחת שממ וערכשכ ,תומצע ידלשכ וארנש ,םידנלוהה לש םרעצב

 דירוהל היה רוסא .םצעל דע תפשפושמ התיה םהלש ףתכה .םיפירצה יקלח לש

 .אשמה תא בחסש ישונאה םילמנה ליחנ בכוע זא יכ ךרדה עצמאב ןעטמה תא
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 םיריסאב וציאה .ס.ס-ה ישנא .ףתכ ףילחהלו ןעטמה תא םירהל דואמ השק היה

 לכב וחרצ (׳"ועטייבראראפ״ה) הדובעה להנמו ופאקה .תופיחדו תוכמ ידכ ךות

 ונאצמ ,םיקיתוה םיריסאה ,ונחנא .םיטילשל םתונמאנ תא ןיגפהל ידכ םחוכ

 ענמיהל ונילע היה לבא ,הצלוחל תחתמ טוטרמסב ףתכה תא ונדפר :"טנטפ"

 תודבעה תנמ תא םירמוג ונייה ללכ ךרדב .םישגונה לש רישיה םטבממ והשכיא

 הנחמה לש דחא הצקמ תומירעה תרבעה רמגב .דקפמה רחאל העשכ תפסונה

 ונלחתה ןאכו ונלש ףירצל ונצר .תלאוגה הקירשה תעמשנ התיה ,ינשה הצקל

 ץעה ילענ תא ונצלח .םירבחה םע םילמ תפלחה ךות קרמה תקולחל ןנוכתהל

 תומירעה תא ונרבעה תרחמל .הליל תניל תארקל םישגרדה לע ונחטתשהו

 .הנחמה לש ינשה הצקל

 :איהו הב ולגד םינמרגהש תדחוימה הטישה תא יתספת םינושארה םימיב

 .הדילמ החמומ התא וליאכ דובעלו זעהל .לכל החמומ תויהל

 רעצעזנייטש ןאכ ימ" :(םידקפימה שרגמ) "ץאלפ־לעפא״ב וזירכה דחא םוי

 .הנווכה המל קוידב יתעדי אל ?םינבא ץבשמ ןאכ ימ :רמולכ ,"י(5:61מ56מ6ז)

 .םינבאב הרושקה הדובע ,ןבא :רמולכ ,"ןייטש" התיה יתוניבה הדיחיה הלימה

 היהי ימ ופאקה טילחה אליממ ,םידמעומ הברה ויה אלש תויה .די יתומירה

 לרנג לש וידוקיפ ויהש ,םיקלטיא םייובש לש הצובקל יתפרוצ ."רעצעזנייטש"

 תלילסב םיחמומ ויה םיקלטיאה .םיטסישפהו םינמרגה דגנ דרמתהש וילודב

 ןתוא וקסיר םישיטפבו תולודג םינבא ותתיס םה .תדחוימ הטישב םישיבכ

 .שיבכה בחורל תותשוקמ תורושב וצביש ןתוא ,תונטק תויבוקל

 רמש לודג הרימש בלכב הוולמ .ס.ס שיא .םיריסא 25-כ תאזה הדובעב ונייה

 דומצ יתייהו שיטפ יתלבק .הנחמה רעשל רבעמ התיה שיבכה תלילס יכ ונילע

 ילש (1^61$ז6ז)"רעטסיימ״ה םע רשקתל יתלוכי אל .ולש רזועכ יקלטיא יובשל

 .הלודג םינבא תמירע לע ודי לע יתבשיתה .תינמרג ועדי אל םיקלטיאה יכ

 בורעב יתכפה ךכו ,הרושל התמאתהבו ןבאה תותסב ,ויתועונתב יתננובתה

 תתסל יתחלצהש ירחא ."הדילמ" החמומ ,תתס - ״רעצעזנייטש״ל םויה

 תרחאה הצובקה לא הצירמב ןתוא םיליבומ ונייה ,םינבא לש תמייוסמ תומכ

 לש םיירהצ תקספה ונל התיה .שיבכה בחורל תותשקב םינבאה תא הצבישש

 הבירב התוא ונחרמו ,הנטק הסורפ ונסרפ רקובב ונלבקש םחלהמ .העש יצח

 .הנירגרמ וא
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 תא הבכיע שיבכה תלילס .קיספהל היה רוסא .ונדבע תופעלז םשגב םג

 .טלממ קיר קש יל איבה ,יובשה וירמ ,ילש רישיה הנוממה .הנחמה לש וחותיפ

 תמירע לע ןוכר יתבשי ."םשג ליעמ" ןיעמל ותוא ונכפה םיאתמ לופיק י״ע

 ,םשגה ינפמ םינגומ ויה וישכעש בגה לעו שארה לע קשה תא יתשבל ,םינבאה

 לע חצמהמ ולזנש םשגה תופיט .ףעוזה םשגב ופטשנ שיטפהו םיידיה וליאו

 .אמצה תאו בערה תא תצק וטיקשה ,הפל ופלח םינפה

 ונלביק םימעפל .םיאמצו םיבער ונייה .םיפרוטמכ םידבוע ונייה שמש ימיב

 אלמל ,םשגה ימיב שיבכה ידצב ווקנש םימה תוילולשמ תחאל תשגל תושר

 .םירוכעה םימהמ תותשלו הקיר םירומיש תיחפ

 וקסע םה .הירגנוהמ םידוהי םבור ,םיפסונ םיריסא ופרוצ םיתתסה תצובקל

 .ס.ס-ה לייחש יתיאר דחא םוי .תוצירמב ץצחו לוח תלבוהבו שיבכה רושייב

 .םיריסאה דחא לש ותדובעב דחוימב ןנובתמ ,הרימשה בלכ םע ונילע רמושה

 תא קיזחמ וניא ריסאהש בל םש .ס.ס־ה .ססגרבמ רגרבנייו היה ומשש ינמוד

 הדובעב תיבב קסע אלש וילע ריכהל היה רשפא .תיעוצקמ הרוצב הריפחה-תא

 שיא .עשי-תורסחו תולהובמ םייניעו תובחרו תואלמ םינפ ול ויה .תיזיפ

 ריסה אל .ס.ס-ה .שידיי תצק םג עדיו תירגנוה ומא תפש ,םיעברא ןבכ ,סמונמ

 ,לכוא לבקמ "הזה ידוהיה ,הזה ריסאה" .סעכמ חתר .ןייועה וטבמ תא ונממ

 .ול ארק רמושה .ומצעל רהרה ,ךיירה שרודש בצקב ותדובע תא עצבמ וניאו

 לאש הלה .הכיחו ,תונחמב גוהנכ ,ריסאה עבוכ תא דירוה ,וילא שגינ ידוהיה

 לאמרעה׳ס "?תיבב תייה המ ,ידוהי התא ,אנ עמש" :ינצחש ינמרג אטבמב ותוא

 90ז 0131211 <11!\\׳35 \¥3ז81 (11! 21! "...?עחאה וצ וטסראוו סאוו ,עדוי וד וצ

 תינמרגה הפשב ,ירגנוה סומינב ,בל םותב ול הנע םימתה ירגנוהה .(1-131156?

 ."...תופשל החמומ ,גולוליפ ,ינודא ,ינא" :תחצחוצמה

 ,.ס.ס-ה רמוש .האנשמו סעכמ תומודאה םינפב וקלדנ תוינחצר םייניע יתש

 לפנתמה ףרוט רמנכ .ברקתהל גולוליפל ארק ,יניארקוא הארנכ היה ואצומש

 תוריטס יתש גולוליפה רוספורפל ול רטס ,וילגרל לפונה ףרטה לע ףצשב

 .ס.ס-ה יפגמב .םוקמ תברקבש ןיכפושה תלעתל לפנ הזש דע תולצלצמ יחל

 לעו םינפה לע ויפקשמ תא ץפינו וינפב טעב ,תורפופשה יבחר ,תוחצחוצמה

 .תופצושו תופושח םייכינחב ויניש ץענ הזו בלכה תא וב הסיש ךכ-רחא .ףאה
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 ירטה םדה תא תוחרחרמה ויריחנ תא ביחרהו וינודא ינפב ץיצה הרימשה בלכ

 .תילולשה ךותל ריסאה לש וינפמ לזנש

 ישוקבש ,דמולמה ר׳רה תא םידוהיה וירבח וקיזחה ,אוהה הדובעה םוי רמגב

 .הנחמה לא ונעגהש דע וב וכמת םה .תולשוכה וילגר לע דמע בר

 םהו ,ומולשל הכומה לש וירכמ תאו וינכש תא יתלאש .ותוא יתיאר אל רתוי

 .רטפנ - אוהה הרקמה ירחא םימי השולש :תולופנ םינפב יל ונע
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 ערעטמירטסמ ברה

 ,ליוונז ןטקה ונב םע דחי הרודב אנהכ שריה יבצ ברה דבע ,םדוק יתרכזהש יפכ

 דצל הכלה ,שאב בייל-שריה ׳ר ריבגה תב ,לסיז ותשא .וידלי תעבשמ ראשנש

 ...אוהה

 םותיכ ןהו ץורח דימלתכ ןה ,תיב־ןבכ ולצא יתייה .בטיה יתרכה ברה תא

 ותקושת תא יתעדי ."םינמזה ןיב" םג הבישיב יתראשנ םימעפל .םירוהה ינשמ

 דבאמ וניאש דימתמכו לודג םכח דימלתכ ותוא וכירעה לכה .דומילל הלודגה

 חפיטו דסיש "ןורהא תיב" תבישיב עיקשה וצרמו ונמז לכ .דומלל ילבמ עגר

 ,הכלהו הרות-ישודיח םשר ןהב ויתורבחמ לע ןחגשכ .תוריסמבו הלודג הבהאב

 ןקז לעבו רוע ריהב היה .תוקרובה ויניעבו תוריאמה וינפב ןנובתמ יתייה

 הליהקה תא גיהנה .שיגר בלו הנידע שפנ לעב .תשוחנל בהז ןיבש ןווגב בחר

 דומילב דימתה אלש ריעצה רודה לש וכוניח לע דקש רקיעבו ,תופיקתב

 דואמ שיגר היה ,וירפס לע ןוכר דימת היהש ,הברה ותונדקש ללגב .יתבישיה

 .םיצרפ תוחורמ דואמ רמשנו ריוואה גזמ יפוליחל

 .םימיאה תלוברעמ ךותל ,ואנקריב־ץיוושואל עיגהשכ היה הנש םיעברא ןבכ

 וילע לבק ,"...חקל ׳הו ןתנ ׳ה" למלמ ,היצקלסה לש אוהה הלילה ירחא

 תבב לעכ וילע רמשו דואמ ול גאד .רתונש ןטקה ונבב םחנתהו ןידה תא

 ודנמוקטכאשב דבע ליוונז ןבה .תאז ורשפא הנחמה יאנתש המכ דע ,וניע

 ,ברע תונפל .^ב-ו ¥ו םיליטה לש רוציה תומלוא ךותב ^(וג^&סחךחדגז^ס)

 ונפסאתהו ,ולש טלשהו ודנמוק לכ ,םינושה הדובעה תומוקממ ונרזחשכ

 דעורו טקש לוקב .ותוא קבחלו ונב תא שפחל ץצורתמ ברה היה ,דקפמל

 לככ רהמ םשיגפהל םיסייגתמ ונייה ונחנאו .״...!ליוונז !ליוונז״ :קעוצ היה

 .רשפאה
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 ,םירחא םיבר ומכ .18 קולבל ונעגהשכ דימ הלח אוהו ,ברה לש ולזמ ערתיא

 םותב .םינימטיו רסוחמ ,םימהוזמ םילקנורפ ,םייתלגומ םיעצפ אוה םג לביק

 לש האפרמה חתפב םידמועה לש ךוראה רותל ףרטצמ היה הדובעה םוי

 :ולבק םילוחהש דיחיה רוזמה .םיעצפה תשיבחל (םילוח תיב) ׳ריווער״ה

 םידבוע םילוחה ויה ללכ ךרדב .פרק ריינב םתשיבחו דוי ןימב םיעצפה תחירמ

 ,םיברעב .םנויקנו םיפירצה רודיסב - (11§<;1-1<:0010130<10) ״ודנמוק רעגאל״ב

 וחורמ דודיע בואשל ברה תברקב תויהל םילדתשמ ונייה ,תורואה יובכ דע

 ,ליוונז ונב ןיבל וניב שגפמה רחאל החמשב ונתוא לבקמ היה דימת .תדחוימה

 הלחמה ימיב .תואלתה סומע הדובעה םוי רבע ךיא דחא לכ לצא ןיינעתהו

 .חוכ ףעיל ןתונהמ הנתמ ןיעמ ,"םיקול-א עבצא" האר ול ונמדזנש

 רחאל םינמרגה וריאשה ,רוכזכ .ףסונ םוקממ םג ול ודמע הלצהו חוויר

 ברל .םייפקשמהו םייסנכמה תרוגח ,םיילענה תא ,תוחלקמה רחאלו היצקלסה

 הבישיה לש הרוסחמ לכל וגאדש הקירמאב םיסיג השולש ויה ןהכ שריה יבצ

 ,ויתודימ יפל רופת ונטפק .םכח דימלתל האיכ ,בבר אלל ויה וידגב .דסיש

 .קירבמ ךר רועמ םייושע ויפגמו הוורפ דפורמ ,רקי גיראמ

 הזיאש ילבמ ,דלאוונכובב םגו ץיוושואב םג וילגר לע ויפגמ ודרש סנ ךרדב

 תחתמ םייובחו םידומצ וראשנ םה .םהב קושחי רעטסעטלאקולב וא ופאק

 .ולגתנש דע ,הרודל םתא עיגה ךכ .םיספסופמה םייסנכמה ילושל

 םשב (חצר לע ןודינ) קורי שלושמ לעב ינמרג ריסא ,28 רפסמ קולב ןקז

 ןויקנב םיריסאה רתי םע דבע ברהשכ םימיה דחאב .םהילע ויניע םש ,ךירא

 לש היפכ ךותמ ןיפילח ול עיצהו ךירא "רעטסעטלאקולב״ה ול ארק ,םיקולבה

 לא סחייתהו עוגר חור בצמב היה הלה .םייפגמה תרומת םיילענ - בוט ןוצר

 םייניעהש הארנכ .ודמעמו ותוהז לע רבד תעדל ילבמ ,םינפ אושנ לאכ ריסאה

 וידעצו הדובעה לא וסחי ,ויתוכילה ,רוהטהו םימתה ןטבמו ברה לש תוקומעה

 ,ןויס שדוחב ןיידע ונייה .םשור וילע ושע ,תורדוהמה ויפגמ ךותב םינדועמה

 .תועובשה גח לח וב

 תור ,זעוב ןיב ןיפילחה תקסיע לש היצאיצוסא ילוא הצנצנ ברה לש וחומב

 ןשוחב רכזנ ילוא .ןינק רמג לש השעמ לענ תפילש התיה םש םג .לאוגהו

 ךבס רותפל דמועש ימכ וחצמ תא טמיק ברה .רכממו חקמ תוכלה ,טפשמה

 ,קולבה ןיבל - תיבה ןיב קחרמה לודג המו ,אצמנ אוה ןכיה ןיבה אוה .יתכלה
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 תשובחתהו לוזילה ,רולכה חיר ןיבל - תועובשה גח ילכאמו החירפה חיר ןיב

 קולבה ןקז ךירא ןיבל ,םינוא רסח ריסאכ אוה ודמעמ ןיב ,ויעצפ לע פרקה ריינ

 םה .קולבה ןקז לש וילגרל רהמ שיח ורבע ברה לש ויפגמש ןבומכ .לוכי לכה

 ףיסוהו אוה וילענ תא ריסאה ברל ןתנ הלה .ודמעמלו ויתודימל ומאת שממ

 ןותיקה לע הנוממה ,ישיאה קולבה תרשמ ידיב תולפוקמ תויקנ םייברג גוז ול

 .ךירא לש "יתוכלמה"

 ."ודנמוק רעגאל״ב עובק דבועכ ברה תא ץבשל ךירא גאד ,הלתמה ימי רמגב

 ךותב דבועה עובק ריסא לש דמעמ ברה לביק ,ןיפילחה תקסיע לש םוי ותואמ

 תונהל לוכי היה ןאכ .(קולבה תרשמ)"טסניד עבוטש״ה רזוע ןיעמ ,םיפירצה

 לש ויעצפ .ןותיקבש קולבה ןקז ןחלש לע וראשנש םחלה תוסורפ תויראשמ

 ןמצע תא ומיאתה ברה ילגר .הנחמה טירפתל לגרתה ןידעה ףוגה .ודילגה ברה

 תונקיידב השע ותדובע תא .ברה היה רדס בהוא שיא .ךירא לש םיילענל

 לכב יכ :רמאנש וחוכ לכב דובעל םדא בייח" :ם״במרה ירבדב רכזנ .תונמאנבו

 ,גוהנל םיבייח ונא ךכו ןבל לצא בקעי אבס גהנ ךכ ,"...ןכיבא תא יתדבע יחוכ

 רוזעל ולדתשה ,תיבהמ והוריכהש םישנא .םעפ אל אטבתה ,םימש דובכ םושמ

 םינרזמה תא חינהל לדתשה ומצעב אוה .הפצרה ףוצרקבו םינרזמה תמרהב ול

 .םינוממה תשירד יפכ ,רשי וקבו קיודמ רדסב ינשה לע דחא

 ,דמעמלו עוצקמל וירבח ןיב עיפוהל ,קולבה ןקז ךירא היה לוכי ,הקסיעה זאמ

 "ןגראל" היה רשפא םוי לכ אל .חלצומ "ןגראמ״כ וירושיכו ונורתי תא טילבהל

 "ןוגרא" הלימה הלבק זוכירה תונחמב .הלאכש טלורבש רוע ילעב םייפגמ

 עדוי" ארקנ היה ,םיכרצמ חבטמהמ בונגל חילצהש ופאק .תדחוימ תועמשמ

 ינימ לכ בונגל וחלשנ םיריסא ."ונגרא" - דוגיבה ינסחממ םיבנוגה .״ןגראל

 ינפב ראפתהל ולכוי הלאש ידכ ,רעטסעטלאקולבה וא ופאקה ליבשב םיכרצמ

 .ס.ס-ה ידרשמב ךירא לש ותעפוה םג .םהלש חלצומה "ןוגרא״ה לע םהירבח

 רכשנ אצי ברה םג .ןוגרא עדוי שיא לש דמעמ ול התנקה ,םירדוהמ םייפגמב

 י״ע לוכי-לכה ידיב התשענש תוחילש ןיעמ ,"םיקול-א עבצא" הקסיעב הארו

 םש ,יזכרמה חבטמהמ לכוא איבהל קולבה ןקז ותוא חלש םימעפל .םייפגמ

 ןוגכ ,םיקירה םידכה תמירע ןיב םדוקה םויהמ ראשנש לכוא אוצמל רשפא היה

 אלוסי אלש רצוא הז היה .ףטשנ אלש קירה לכימה יקמעמב קובד המדא חופת

 .ליוונז ודיחי ונבל רמשנ לכה .זפב
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 יתיאר .ברה םולש תא תוארל ונכלה ונלגרהכו הדובעהמ ונרזח דחא םוי

 קרב תא תוארל יתלוכי בוש .ליגרהמ רתוי ןוצר עבשו בוט חור בצמב ותוא

 םידימלתה תומשנ ךותל רדחש ץונצנה תא תונחמ־םורט לש תוקומעה םייניעה

 ועיבה ,תואפו ןקז תורוטע םעפ ויהש תוכייחמה םינפה .יעובש ןחבמ תעשב

 ,בר" :ויתלאש הרגש ךותמ .תופסותב וא ארמגב אלפנ שודיח רחאל ומכ קופיס

 רמאו תעדה תוחיחזב אטחי אלש העמק ההתשה ."?םויה ךילע רבע ךיא ,יבר

 הפצרה תפיטשו םינרזמה תורוש רודיס ירחא ...אלפנ םוי יל היה םויה" :ךכ יל

 רוסא׳ לכ לע יתרבעו םינרזמה תומירע ןיב דדב יתבשייתה ,חונל תושר יתלבק

 ."םשה ךורב ,םשה ךורב ...הפ לע ׳רתיהו

 "ןרהא תיב"תבישיב ודמל רשא םידימלת ,םירענ םירשעכ ונייה הרוד הנחמב

 ןיעמ ונליבשב היהו דקומה לע ולעש םהיתובא תא ריכה ברה .ערעטמירטסבש

 ונבצמב ,ןאכ אקווד ונב ךומתל תדחוימ תוחילש שיגרה אוה ."יברעמ לתוכ"

 םיבושי וידימלתשכ תיחרזמ הבישיב בשייתמ היה תורואה יובכ ינפל .דחוימה

 לש ףד םוש .ויה אל םירפס .הפ לע ארמג ףד דמלמ היהו וביבס םינרזמה לע

 ראשנ וא דקומה לע הלע לכה .אצמנב היה אל שמוח וא ארמג ,הלפת רודס

 שדוקה ירפס .תויסנכ־יתבו תושרדמ-יתבב םירפסה תונורא לש תואבטצא לע

 .םידוהיה שוריג םע ופרשנו וזזבנ םידוהיה םיתבבש

 ,םירפסה ןוראב ןייפאתה ,םעה יטושפ לשו הליהקה יעוש לש ,ידוהיה תיבה

 ודמעמ יפל דחא לכ ,םהידמול לש האובב ויה םמצע םירפסה .שדוק ירפס

 שורד ירפסב - םיתב ילעב םתסו ,םיקסופו אנליו ס״שב - םינדמלה .ונורשכו

 אוצמל היה רשפא םישנה ירפס ףדמ לע .ולש יברה ירפסו דיסח לכ .תודיגמו

 רסומ-טבשו ןושל-הנעמו "הניחת" ,"החנמ ןברק" ירודס ,"הנארו-הנאצ" תא

 םירפסה אקווד וטלב םיקהבומ םידמול לצא .שטייט ירבעב תוריאמ תויתואב

 ס״ש י״ע דובכ ונכש םה .דומילו שומיש בורמ תויתואה יטורמו םיפדה יעורק

 תוחול-ירבשו תוחול" תניחבב ,תובהזומ תויתואב רייואמ רוע תכירכב שדח

 תונושה תויולגב ׳לייטל" יתבהא דלי יתייהשכ ."הז דצב הז ןוראב םיחנומ

 סופד .תסנכה-תיבב םיפדמה לעו תונוראב םיחנומ ויהש םירפסה ירעש ךרד

 םירפסה יפד ןיב .טשפדובו ןעיו ,אנליו ,אשראו ,רימוטי׳ז ,גרבמל ,בוקורטויפ

 םיפדה ןיב .םימדוק תורוד לש םהיתובקע ,םידמולה לש םידירש הלגמ יתייה

 םינקז לש תורעש ,רוניכ ימינכ תוחותמ תוכורא תורעש וצבצב ,וביהצהש
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 וטרמנש - תולזר1קמ ת1אפמ ת1ר1חש תתעש 1א ,םירופא וא גלשכ םינבל

 תא וויל םיעבש םידמול .תופסות וא י״שר תנבהל ץמאמ ידכ ךות ושלתנו

 בוצע ןוגינב "םימי-ילכוא" םירוחב ,םיבער םידמולו זילע ןוגינב דומילה

 ומכ הזינג הכירצ ,תואפהמ וא ןקזהמ השלתנש הרעש ,הלבקה י״פע .עגעגתמ

 .ןושארה םדא לש ותישארמ ףוגה שובל לש ךשמהו קלח םה .תוזוזג םיינרפצ

 םע רפסה יפד ןיב היובחו הזונג הצחלנש העורק תיציצ לש לדב ץבצב םימעפל

 ןמש ימתכ םינמאנ םידעכ וראשנ םיפדה ילושב .דמולה לש יקיבטה תיראש

 וממחש בלזוו הועש תורנ ימתכו ,םיפדה תא וריאהו וקלדש תויששע לש טפנו

 .םירקהו םיכוראה ףרוחה תולילב םידמולה לש םהיתועבצא תא

 לש םימלש םיפדמ וחומב רגא ,אלפומה ונורכזב ,שריה יבצ ׳ר ריסאה ברה

 םוי רחאל םישורפה םינרזמה לע ברה ביבס ונבשישכ .םהיתורצוא לע םירפס

 דחוימ םעט היה .םעפ לש דמולה םלצ תא םיבבוסה לכל ריזחה ,ךרפמ הדובע

 טטיצ ברה ."םוקמ הארמ״ה תא עומשל אלפנ היהו ,ארמגה לע דחוימה ןוגינב

 תורדג לצב ןאכ ,וינפל םיחנומ ףדהו רפסה וליאכ ףטשבו הלימב הלימ ,הפ לע

 .תולמשוחמה ליתה

 ונממ ונשקבו ,היעב וינפל ונאבה .ררובהו קסופה ונליבשב היה ןאכ םג

 "ןגריא״ו םילעהש 17-16 ןבכ םירענה דחאב ודשח .״הרות ןיד״ יפ לע קוספיש

 בישקה ברה .ונעטש המ ונעטו ואב "ןידה-ילעב" ינש .ונכש לש םחלה תנמ תא

 אטבתה ,תדבוכמ הרוצב וילא רביד אל ,דושחה ,םהמ דחא .תומוצע םייניעב

 תא טמיק ,וינפ תא רטעמ ןיידע ןקזה וליאכ ורטנסב זחא ,קתש ברה .הפצוחב

 ארמגהמ השעמ טטיצ אוה)"...הנימ עמש ,יאה ילוכ ףיצחדמ" :ךכ רמאו חצמה

 ןיבהלו עומשל לוכי התא הזמ ,ךכ לכ ףוצח ןידה-לעב םא" :אנקסמב םייתסמה

 .("...רדסב אל אוהש

 אלו הדובעהמ ונרזח ,1944 ילוי שדוח תליחתב הז היהש ינמוד ,דחא םוי

 הלודג הצובקש ונל עדונ ."ודנמוק רעגאל״ב ודבעש םירכמהמ קלח ונאצמ

 םיפנוסמ ויהש זוכיר תונחמ ,ןגנוצרה וא ךירלא הנחמל החלשנ ,ברה םהיניבו

 תורשע הרודל םשמ םיריבעמ ויה םוי םוי .דואמ םישק םיאנת םש ויה .הרודל

 היה הרודב .םינוממה לש תוכממ ועצפנ וא הדובע ידכ ךות ועגפנש םיעוצפ

 דבעש אפור ,ירגנוה ידוהי יפמ ונל עדונ 1945 ראוני תליחתב .יזכרמ םילוח תיב

 יהשלכ ךרדב .תוכממ לובחו עוצפ םש אצמנ ברהש ,םילוחה תיבב שבוחכ
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 .רטפנ תרחמל .וילא עיגהל היה רשפא יא .ליוונז ונבל קתפ ריבעהל חילצה

 .םוירוטמרקב הפירשל םינכומ ויהש םיתמה תמירע לע הלטוהו האצוה ותפוג

 השמ ׳ר .תמש ריסאה רפסמ תא הפוגה לע וידב ומשר ׳ינמרגה רדסה" יפל

 הפוגה תא ההיז (5זזג1?6חז61ז11§€ ^0ח1זז1גת110) "ודנמוק עגיניירנסארטש״מ ןיילק

 .דלאוונכוב ךרד ץיוושואמ הרודל עיגהש טרופסנרטה לש ירודיסה רפסמה י״פע

 .שידק רמא השמ ׳ר ...והכיה ימ עדונש "הוצמ תמ" ,ידוהי ,55577 ׳סמ ריסא

 תבט ח״כב הרודב םוירוטמרקה תבורא ךרד םימורמל התלע ברה לש ותמשנ

 לכבש תוחרופה תויתואה לאו ןיפרשנה ןיליוגה םתוא לא הפרטצהו ה״שת

 .תורודה
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 בויב תולעת תריפח
 "ודנמוק-טכאש״ב

 שיבכה תא ונללס ."ודנמוק רעצעזנייטש״ב םישיבכה תלילסב ונמדקתה

 רקב .הנחמל הסינכה רעשל בורק דע ("ףוה־ןאב״ה) תבכרה תנחת תוביבסמ

 ,ולש ודנמוקה םוקמל דחא לכ רזפתהלו דקפמה תא םייסל ונדמעשכ דחא

 לכ" :לוקמרה ךרד הדוקפ הנתינ ,םיצבושמ ונייה הב הדובעל תאצל תנמ לע

 ,׳ודנמוק טכאש׳ל ,שדח ודנמוקל םירבוע (םישיבכה יללוס) ׳רעצעזנייטש׳ה

 תולודג תוכרבל הרבוח בויבהו לועיתה תשר ."...בויב תולעת תריפחב דובעל

 .הנחמה חטשל ץוחמש

 ,20־כ ונייה םהיניב .תונוש תוצראמ םיריסא ,שיא 60-כ ונייה שדחה ודנמוקב

 רעטסוש־רעדיינשה״לש טרופסנרטב ועיגהש ,הירגנוה ידוהימ םירענו םירגובמ

 .ליתה תורדגל רבעמש תועבגה לע ונדבע .דלאוונכוב ךרד ץיוושואמ "ודנמוק

 םיליטה לש רוציה ילעפמו הכאלמ יתב ויה ,המדאה הבעמב ,תועבגה תחתמ

 .¥2-ו י/ו

 םיריסאל ףסונב ,םיבלכבו םיבורב םישומח .ס.ס ילייח ונילע ורמש ןאכ םג

 ץרה חילשהו (רעטייבראראפ) הדובעה להנמ ,ופאקה םה אולה ,םינוממה

 לע ונודנש ,םינמרג ,קורי שלושמ ילעב ויה םינושארה םיינשה .("רעפואל״ה)

 ידיקפת לבקל ידכ זוכיר תונחמל רהוסה יתבמ ורבעוה םה .חצר ןוגכ םיעשפ

 ,םינמרג םיחרזא ,לועית-יסדנהמ םג ויה .םירחא םיאולכ םיריסא לע דוקיפ

 תופמ י״פע תוריפחה יאוות תא ונמיסו תיעוצקמ הניחבמ הדובעה לע וחקיפש

 .ךיירה קפיס הדובעה חוכ תא .םיטוטרשו

 .ברעה דע רקובהמ ךרפ תדובע ודבע תונחמב ואלכנש םידבע־םיריסא יפלא

 תכיתח תפסותב םכשה רקובב ונלבקש םחלה תנמ .םיאמצו םיבער ונייה

 בערה תא עיבשהל קיפסה אל ,סוס-רשבמ קינקנ םרג םישימחכ וא הנירגרמ

 םג .הדובע לש הז גוסל םינמואמ ונייה אל ,ךכל ףסונב .ןובאתה תא טיקשהלו



 תובהלה ילצב ,םיצעה ילצב *. 164

 ונייה ,םישיטפבו םילמזיאב ,םישוכמב .וז הכאלמל ומיאתה אל הדובעה ילכ

 המיאתה הדובעה תרוצ .תרנצה תא ןהב חינהל ידכ תולעת רופחל םיכירצ

 רסוח ונשגרה .ןמז לש היעב םהל ןיאו םהינפל ןיידע םהייח לכש םלוע יריסאל

 חונל ילבו הקספה ילב ,ינחצר בצקב דובעל ונב וקחדו וציאה דחא דצמ :םינוא

 תטיש םג .םייואר יתלבו םייביטימירפ הדובע ילכ ונל וקפיס ינש דצמו ,עגר

 היה .ינמרגה םעה ,ינקיידהו יטקרפה "םינודאה םע׳ל המיאתה אל הדובעה

 םישיטפ ונלבק .יעלס חטשב הריפח לע רבגתהל ידכ םירותלא אוצמל ונילע

 ונייה םהב רטמ יצחכ לש ךרואב םיהק םילמזאו ,םלקשמ ג״ק 3-2 ,םידבכ

 הדובעה תטיש .לולסמה יוותב ועירפה םיעלסש תומוקמב בוצחל םיכירצ

 וא תחא דיב למזיאה תא קיזחמ היה ,רענ שממ םימעפל ,ריעצ ריסא :התיה

 ריסאה .עלסה תא ררופל וא תתסל םיצור הב הדוקנל ותוא ןווכמו םיתשב

 םיכירצ ונייה תאז הטישב .למזיאה לע דבכה שיטפב הכמ היה רגובמ רתויה

 .רתויו מ״ס םינומשכ לש קמועל עיגהלו רופחלו בוצחל

 לש תועבצאהו קיזחמה לש תונמוימ רסוחמ למזיאה קילחה םימעפל

 לצל תחתמ ,המ קחרמב .רגינו םרז םדהשכ עלסב תופשפתשמ ויה ריסאה

 ׳רעריפ ראש-רעטנוא" תגרדב .ס.סה שיא בשוי היה ,העבגה לעש םיצעה דחא

 ץחאה וצ וטסאה סאוו ,לקנעי ונ" :ונילא קעוצו (למס - סחז6ז$ס11גז0!11וז£1•)

 םילימב שממ (ןטק ל׳חויר - תיבב תישע המ) ...״לעכעוויירא - טכאמעג

 סקלופ״המ היה םאצומש .ס.ס ירמוש הברהב ונלקתנ הרודב .שידייב ,הלא

 םירוזיאב הינבליסנרטסב וררוגתהש םינמורו םירגנוה ,(\׳011<511£111801ו£)"עשטיוד

 .שידיי ירבוד םידוהי םיסלכואמ

 וינב ,זוה-לאומשו בקעי-יכדרמ ,ערעטמירטסמ םיחא ינש ונתא ויהש ינרכוז

 ןבכ ןטקה ויחאו םישולש ןבכ היה ןושארה .בוסוק דיסח זוה שריה ׳ר לש

 ונעגה וב הלילב ,היצקלסל רותב .הלודג החפשממ ורתונ םהינש .הרשע־עבש

 לאומש לע רומשיש לודגה ןבהמ שקבל באה קיפסה ,שטערימוגארד וטיגמ

 .אבאכ ול גאדיש ,ןטקה

 תא קיזחה בקעי-יכדרמ - גוזכ ודבע ,תוריפחב ,ןאכ םג .דחיב ויה דימת

 ,שיטפה לש תוכמה תחאב .למזיאב תונמואמ אל םיידיב זחא לאומשו שיטפה

 דיה .תומצעל דע שממ ףלקתנ דיה תועבצא עברא לש ןרועו למזיאה קילחה

 אל םינמרגהש ןבומכ .דיה רועב תויולת וראשנ רשב תוכיתח ,םד התתש
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 ויה םירמוחה .המודכו יוטיח לזונ ןוגכ הנושאר הרזעו השיבח ירמוחל וגאד

 םייולת אליממ ויה םידוהיה לש םהייח .םיריסאה לש םהייחמ םירקי רתוי

 ונשגרה .הדמשהו לוסיח ינפל םידמוע ונייה רחואמב וא םדקומב .המילב לע

 קיספהל ונלוכי אל וליפא .ותקוצמב רענל רוזעל ונלוכי אל .םינוא-ירסח

 רקי רתוי היה ןמזה .הצע יהשוזיא תתל ידכ ,בורקמ ותוארלו הדובעה תא

 הדובעה להנמו ופאקה .ןשקעה עלסה לעו לזרבה למזיא לע רגינש םדהמ

 רעממיא ,זאל רעממיא" תופילצבו תוקעצב וקחדו וציאה ("רעטייבראראפ״ה)

 ."!!!ןכאמ רעטיוו רעממיא ,ילאד

 לאומש .ןטקה ויחאל רוזעל לכוי המב עדי אל ,תוצע דבוא היה לודגה תאה

 רוחשה לזרבה לע רגינש םדה עבצ .וב קבדנ וליאכ ,םדב חורמה למזיאב קיזחה

 .עוצפה רענה תא רתוי דוע דיחפהש ההכ עבצל ךפה ,למזיאה לש

 עגרב חיגהש .ס.ס רמוש ותוא לע יתבשח תובר םימעפ .׳ה יכרד םילתפנ

 סקלופ״ה םתואמ היהש הארנכ ,תירגנוהו תינמור םג רביד רמוש ותוא .אוהה

 בטיה וריכה םה .ס.ס-ה תורושל ףרטצהש הינבליסנרט רוזיאבש "עשטיוד

 תוגהנההו םיקוחה לולכמב בלתשה אלש השעמ השע ןאכו .םידוהיה תא

 לע האר המ :האתשמ ינא וב רכזנ ינאש םעפ לכ .םיטלשנהו םיטילשה ןיבש

 ול רמאו תונותשע דבוא היהש לקנעי-יכדרמ לודגה חאה לא שגינ אוה ...?ךכ

 ,"...םד תותתושה תועבצאה לע ןתשהו דצב רענה תא חק" :תינמורב טקשב

 הזה "יוטיח״ה .תופלוקמה תועבצאה תא ףוטעל פרק-ריינ תכיתח ול טישוהו

 ודבעש םירבחל תשגל היה רשפא ברעב .הדובעה םוי רמג דע תוחפל ליעוה

 .העוצפה דיה תא ףוטעל דב תכיתח גישהל ,"ודנמוק-רעדיינש״ב

 שי" :ל״זח תרמא תא יתנבה ,"םודסב קידצה" ,.ס.ס-ה שיא לש רידנה השעמב

 ..."תחא העשב ומלוע הנוק

 ועירפה םהב םיעטקה לע ונרבגתהש ירחא .תולעתה תריפחב תונמוימ ונשכר

 תורירקה .תוביטר הגופס החוחת המדאב ונרפחשכ החוורל ונמשנ ,םיעלסה

 תודשה תאו םירפכה תא ונל וריכזה םילעהו םישרשה לש חירהו המדאה לש

 ,רופחל ונקמעהש לככ .הוקתו חוכ ונב וחיפה בחטה חירל םיעוגעגה .םהה

 ,תולעתה-תפשל התוא איצוהל ,המדא לש םיינפח םורעל ,ףפוכתהל ונלוכי

 .ונילע םיחקפמה ןיעמ םירתסומ ונייהשכ חונל ונלוכי ךכ ידכ ךותו
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 .(^גמג118ג110ח) "היצזילאנאק-ודנמוק-טכאש״ה וקסע הבש ,תולעתה תביצח

 יצחכ םירהצה תועשב לבקל םיאכז ונייה ןכלו השק הדובעכ תרדגומ התיה

 תרעק ,תירקיעה הנמה תא .הפק-הירוקי׳צ םעטב ,קתוממ ההכ הקשמ רטיל

 .ךרפמה םויה רמגב ,ברעב םילבקמ ונייה ,םח לכוא

 דועו יתוא חקל ,ודנמוקה לש ׳רעפואל״ה ,ץרה חילשהו ילזמ לזמתנ דחא םוי

 .הדובעה םוקמל הנחמה לש חבטמהמ הפקה ילכימ תא איבהל םיריסא השולש

 .הריפחב הקספההמו הכילהה םצעמ תונהל ידכ רהמ יתצר .האיצמה לע יתצפק

 ,דיקפתל "יואר" היהאש ידכ ,הכומנה יתמוק אלמ תא יתחתמו ינתומ יתסניש

 .הלגנמ לצא היצקלסה לש ברע ותואב ומכ טעמכ

 ,ירבג ץמוא אלמ .הכילה העש יצחכ לש קחרמהמו דכה לקשממ יתדחפ תצק

 .תונחמה יריסא ידעצב ונדעצ .ץרהו ופאקה ,םירבחה תשולש י״ע יתדמענ

 "ןגראל" לכויש הוקתב ונילא הולנ הארנכ .ליבומה היה ופאקה .הישימח ונייה

 תרוקב תא רובעל םיכירצ ונייה .חבטמה-ופאק ורבחמ הנשד החורא ומצעל

 ירמושל ןתיב שמישש לודג ףירצ דמע םש ,הנחמה לש האיציהו הסינכה רעש

 לש םתסינכו םתאיצי לע םייניע עבשב וחקיפש ,("עבוטש־ןטסאפ״ה) .ס.ס־ה

 ,ודי לעשכ דרומ עבוכב בצייתמ היה ופאקה :עובק היה להונה .םיריסאה

 זירכמ אוהו ,שאר יוליגב םה םג ,םוד םידמועה םיריסאה ,תנזואמ הרושב

 ,םיולנ םיריסא השימח םע ךכו ךכ ׳סמ ריסא ׳ודנמוק טכאש׳ ופאק" :םר לוקב

 ...ופאק :ךילהתה הנשנ היה ,םידכה םע םירזוח ונייהשכ ."...הנחמה לא סנכנ

 ."הנחמהמ םיאצוי םיריסא השימח םע ...׳סמ ריסא הזו הז

 הנחמו םיירהצה תעש וז התיה .חבטמה ןוויכל ונדעצ שפוח תשוחתב

 םיווקווקמ םידמב םיריסא לש תוצובק-תוצובק .תוליעפו םייח קקש הרוד

 םירזופמ ויה ,םהישאר לע םיעבוכבו םיקתקתמ ץע ילענב ,םירפסוממו

 .םינושה הדובעה תומוקמב

 קרמ לש ןדע־ןג תוחיר ,םידאו ןשע וטלפ יזכרמה חבטמה לש תובוראה

 םהילגר תא וכריש םיריסא יפלא .םייריחנה תא וריג ליבהמ המדא יחופת

 םלוכ בלב .חבטמה תובורא ןוויכ לא תובערומהו תונועמה םהינפו תוזרה

 המדא יחופת תוכיתח הבו קרמה תרעק לע ,אבילד אקמעמ ,תישירח הליפת

 .םי בלב תפרטנ הניפסל הלצה יעלסכ תוטלובה

 .עבטמה לש ינש דצ ןיעמ - םוירוטמרקה תבורא תא וניאר קוחרמ
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 םלבה תא םושנל ולכיש רדנמוק-רעגיניירנסארטשה״מ ירבחב יתאנקתנ

 ,בוטה ירבח .םיקנעה םהידוודב םיפצה המדאה יחופתו קלטה לש םחוחינו

 תא םינווכמ םהש יל רפיס ,הנחמה תובוחר אוטאטב קסעש ,לרפ השמ לדייז

 תוחירמ תונהל ידכ ,חבטמה תברקב אטאטל ועיגי םיירהצה תועשבש ךכ םנמז

 םולחה תניגנמ ,עבושה תוניגנמ תא םיעימשמה קרמה ידכ קושקשו לכואה

 .םשגתמ-אלה

 ,םיבערומ םיריסא ףלא רשע םיינשל םח לכוא תנמ קפיסש חבטמה ביבס

 קותמה חירה לא וכשמנ םינושה םיאופאקה םג .תינתחדק תוליעפ התיה

 ןוזמה ןובשח לע תואקסע ושענ תוירוחאה תותלדה ירוחאמ .לכואה לש

 תונמהמ ץצקש ,ולשמ שיא היה דיקפת לעב לכל .םיריסאה לש יסיסבה

 ןוזמ יכרצמ חירבהל ידכ ,םנכתו םלקשמ תא םצמצו םיריסאה־םידבעה לש

 .ורקיב ץפחש ופאקה לא וא רעטסעטלאקולבה לא ריבעהלו

 ירוחאה דצב ,ןאכ .ונלש הפקה תנמ תא לבקל וניכח תאזה הלומהה ךותב

 םיריבעמ ויה םהב םילכימהו םידכה לש ןוסחאה םוקמ םג היה ,חבטמה לש

 םירבוחמ םיזרב לש הרוש התיה ןאכ .תימויה לכואה תנמ תא ףירצו ףירצ לכל

 .םילכה תפיטשל ימוג תורונצל

 ,הפיטשל קיר דכ יל טישוהו אצי בהלושמו ןשודמ יסור חבטו החתפנ תלדה

 תוזירזב יתצר .ונלש ודנמוקה ליבשב הפקה-לזונה תא לבקל םירומא ונייה וב

 רצוא ,םולב רצוא יל הלגתנ .םיריסאה ירבח רתימ המ קחרמב ,םיזרבה ןוויכל

 ,םדוקה םויה לש לכוא תויראש וראשנ ,לוכיבכ קירה דכה תיתחתב :בהזמ רקי

 ומולח ,תוירטא תבורעתב המדא יחופת וכותבו רק שורק קרמ :ימולח לכוא

 לבקל רותב ודמועב םירקיה םיעגרב ץיקהב םלוחה ריסא לכ לש וייוואמו

 ברועמה ךימסה קרמהמ לבקל הכזיש הליפתו םולח ,ברעב קרמה תורעק תא

 תיתחתב יתועבצאב עגונו שמשממ ינא ןאכו .דודה תיתחתבש המדא יחופתב

 !!!ילש אוהו - םימעט ףלא לעב ינחיר ךימס לכוא רטיל ינשכ - ןקנקה

 לכ םדוק .יקנה קירה דכה תא שקביו יסורה חבטה אצי טעמ דוע .קחוד ןמזה

 דכה תיתחת ןכות תא יתירעהו ,ףכל הכפה ידי .יתלוכיש המכ תוריהמב יתעלב

 קלסהו המדאה יחופת םע רקיעב ותוא יתאלמו יעבוכ תא יתדרוה .הפה ךותל

 רצואהמ ונהיי םה םגש ירבחל יתארק .סמנו ךלוהה שורק קרמב םיפוטעה

 .הפקה יולמל ותוא ונרזחהו דכה תא ףוטשל ורזע םה .הלדנ יתלבה
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 .לכוא ובו יעבוכ תא קיזחמ ינאש הארו אצי ,עשרה ינלופה רעפואלה־ץרה

 ןודזב יתלקלק ,ךיירה שוכרב הלבח רמולכ ,'זטובסב - ילע םייאל לחה אוה

 ...עבוכה תא

 ידכ םע דועצל ונלחתה .ץרה לש םויאה לע יתוא התציפ עבושה תשגרה

 ידיב .ופאקהו ץרה ,םיריסא העברא ונייה בושו ,האיציה רעש ןוויכל הפקה

 תא ,ליעמל תחתמ ,הזחה לא יתצמיא הינשה דיבו דכה תא יתקזחה תחאה

 :הנחמה ילהונ תא ןובשחב יתחקל אלש יל רבתסה .שורק קרמב שודגה יעבוכ

 היה זא קר ,ריסאה לא שגינ .ס.ס-ה שיאשכ .עבוכ ילב בבותסהל היה רוסא

 בושו ,(רכאמ רעטייוו׳ר ׳רשמה" ול רמא הלהש דע ,עבוכה תא דירוהל בייח

 רמוש לא שגינ ופאקה .שאר יוליגב הנחמה רעשל יתעגה .עבוכה תא שבח

 .םיריסא השימח םע הנחמה ןמ אצוי ,ךכו ךכ רפסמ ,אוהש ול חוודל .ס.ס-ה

 לש עבוכה ןכיה" .עבוכ אלל דחא ריסאש ןיחבה דימו קודבל אצי .ס.ס-ה לייח

 ילא ושגינ םהינש :הערה ילע החתפנ דימ .ופאקה תא לאש ׳ד אוהה ריסאה

 .ס.ס-ה שיא .םידדצה לכמ ףטונו בוטר אוהשכ ,קרמ אלמה עבוכה תא וכשמו

 ילרוגש חוטב יתייה ."...!?ךיירה שוכר תא תיחשהל תזעה ךיא" :חורצל ליחתה

 ."׳זטובס" ףיעס יפ לע "...תימהל יתד תחא" ,ץרחנ

 תאצל םהיריסא םע םיאופאק וכיח רעשה ידצ ינשמ .קקפ הוהתה םייתניב

 תא לצינ ופאקה .יוארכ יב לפטל קיפסה אל .ס.ס שיא רעשה רמוש .סנכהל וא

 תא תונפל ,האיציה ןוויכל יתוא ףוחדלו יב טועבל לחהו תוכמסהו המוהמה

 תומר תוקעצב ונתעברא תא ףחד ,ילע םייאמכ ויפורגא תא םירה אוה .ךרדה

 יל התיה .רמשמה רדחל ךלהש .ס.ס-ה שיא לש ותעד תא חיסהש דע ,תוטיעבבו

 ,ינאש הנכסה תא ןיבה םייוסמ עגרב .תוכז ףכל ופאקה תא ןודל שיש השגרה

 יתוא ליצהל טילחהו םימחר לש קיז וב ץנצנו ,הילא יתעלקנ ,ןכסמה רענה

 שיא לא רתוי תונווכמ ויהש תוחירצהו תוכמה י״ע ףרוטה .ס.ס-ה לש וינרפצמ

 .׳עשופה" רענל רשאמ רמשמה

 .םינורחאה יתוחוכב יתעגה .םחה הפקל וכיחש םיריסאה לא ,העבגל ונעגה

 לקתהל אלש ידכ הדצה יתכלה .אלמה יעבוכ ידיבו הפקה דכ תא יתדרוה

 יתלכא ,תולובחה ינפ תא יתבגנ ."אוביש ךשמה״מ יתדחפ .ופאקה לש ויטבמב

 .יעבוכ תא יתפטשו לכואה תיראש תא
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 יתרכזנ ,תומלו - תחא םעפ עובשל הזע הקושתו ןואמצו בער לש םימיב

 יל םרג עבושה .ותיתחתב לכואה תויראש םע דכה תא איצוהש יסורב

 בוטה" תכרב תועמשמ תא יתוניבה .לזמ לש םימי דועל הוקתלו ינמז רשואל

 יתוא תוכהל עדיש ודנמוק-טכאשה לש ופאקל הדות ריסא יתייה ."...ביטימהו

 שיא לש ומעז טבשמ יתלצינ ויתופיחד תוכזבו ,ןוכנה םוקמבו ןוכנה עגרב

 .רעשה רמוש .ס.ס-ה



 ורזועו ,ןקזה השמ ׳ר
 רענה לדייז

 ץבושו רזפתה ,דלאוונכובו ץיוושוא ךרד הרודל עיגהש ונלש טרופסנרטה

 םיצבושמ םידוהיה ויה ינורכז יפל .("הדובע ודנמוק") םינוש הדובע תומוקמב

 :םיאבה תומוקמב הרוד הנחמב

 .זוקינו בויב תולעתה תוריפחב וקסע - ״וו ודנמוקטכאש״

 הבעמב ידוסה קשנה לש רוציה תומלואב ודבע - ״80 ודנמוקטכאש״

 יתשב ודבע םה .¥2-ו י/ו םיליטה תא ונבו ורצי םש ,םילנוטב ,המדאה

 ירבח .תועש הרשע־םייתשכ תרמשמ לכ ,הליל תרמשמו םוי תרמשמ ,תורמשמ

 ויה ללכ ךרדב .תמייוסמ הפוקת םש דבע ,ערעטמירטסמ ברה ןב אנהכ ליוונז

 םיריסא ופרוצ םהילאו ,הקינכמב עוצקמ ילעבו םירגסמ ,םיסדנהמ הברה םש

 .םשל ורדח אל שמשה ינרקו םויה רוא .המדאה הבעמב ויח ןמזה בור .םירחא

 הדובעה ילכמו תונוכמ ןמשמ םימתכומו םיקירבמ ,םירוחש ויה םהידגב

 .םינמושמה

 .הנחמל ביבס םישיבכ תלילסב ודבע - ״ודנמוק-רעצעזנייטש״

 םיריעצ םירענ הברה ודבע ןאכ - ״ודנמוק-עדימ-לעפאטראק״

 תארקל המדא-יחופת ןוסחיאב וקסע םה .םיירגנוהה םיטרופסנרטהמ

 תורושב המדא יחופת תומירע םירדסמ ויה :תאזכ התיה הטישה .ףרוחה

 ,שק תבכש םהילעו ,רטמ הבוגו רטמ בחור ,תכרואמ הדימריפ תרוצב תוכורא

 רופכב קזניי אלש קריה לש ומוח לע ורמש המדאהו שקה .המדא-שק-המדא

 התיה .זוכירה תונחמ לכב ידוסיו בושח ביכרמ היה המדא חופת .ףרוחה לש

 ינימ לכב וסינש םיבערה םיריסאה ינפמ הלאה תודימריפה לש תדחוימ הרימש

 .םילשובמ המדא יחופת - ףסכנה םולחל עיגהלו רותחל תולובחת

 (0גזזת6ז61-^0״1חו31ו(10) ודנמוק-יירנטרעגה תברקב היה ןוסחאה חטש

 .יליוו ופאק תוירחאבו
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 לע םיארחא - (/\צק1ו;11ן1£ז6וו-1<0זזוזוו;1וו1־10) ״114 ודנמ1ק - עירעטלאפסא״

 הדובע-ילהנמל םיחפ1סמ 1יה ללכ ךרדב .ץצחו תפז תלבוהו םישיבכה תופיז

 הסיחדה תונוכמ תא וליעפה םה .הנחמה חותיפב םינלבקכ ודבעש םיינמרג

 .םיתאו תוצירמ ויה םיריסאה לש הדובעה ילכ .םישבכמהו
* 

 ןינב ירמוח ואיבהש אשמה תובכר תנחתב ודבע - ״ודנמוק־ףוה־ןאב״

 יחתפמ ,ןאכמ .םיליטה לש רוציה תשורח תלעפהלו הנחמה חותפל םלג ירמוחו

 .םהידעיל םידחוימ תונורקב םירמוחה ורבעוה ,תווסומה תורהנמה

 ויה .םוירוטמרקה ירוחאמ רדוגמ חטשב ודבע םה - ״ודנמוק־ףוה־ץלאה״

 ריסא .הילת-ינקתמ םג םש ויה .םנוקיתו םינרזמ יולמל שקו ,הקסה יצע םש

 הדובע-תנואתב תמש ריסא .ןאכ הלתנ היה ,םידחוימ םיסכט ילב תומל ןודינש

 ףוגה לע םימשור ,וידגב תא םיטישפמ ויה ןאכ .ףוה־ץלאהב קרזנ היה המודכו

 רפוסה ,בוטה ידידי .םוירוטמרקל ותוא םיריבעמ ויה ןאכמו ורפסמ תא םורעה

 .ןאכ דבע ,טגיסמ גניר שובייל ןב לאקזחי ידיאה

 ,דוגיבה ןסחמ - (061-6116 ^ג1מ1מ61• ״ודנמוק-רעמאק-עטערעג״

 םה .םהב ואניק םלכ .היצקטורפו לזמ ינב םיריסא ודבע ןאכ .הקפסאהו ןוזמה

 אל םייניעה תא עיבשהל ולכי .םחל תורככ יפלא תוארל וכזש םינושארה ויה

 תא ופטילו םימחלה תא וששמ םהידי .םירחא םיכרצמב םג םא יכ םחלב קר

 ופא וב רונתה לבה תא ומשנו םחלה חיר תא וחירה םה ,הנירגרמה תוליבח

 םפאל תחתמ ושענש תואקסעה דוסב ויה ,רעמאק עטערעג ישנא .םחלה תא

 רשק היה .תונחמה יריסא יפלאל ןוזמה תקפסא לע םינוממה .ס.ס-ה ישנא לש

 ןוזמה ןסחמ ןיבל םינמלזומה לש תולופנה םייחלהו תויובכה םייניעה ןיב רישי

 .םיבערה םיריסאה לש םהיתוחלצל ועיגה אלש קרמהו םחלה תונמו

 הלודג הצובק תאז התיה - (0ג!דח6ז£01-61מומגז1<10) ״135 ודנמוק-יירנטרעג״

 .הנחמה רעשל רבעמ .ס.ס־ה הנחמ ביבס םיחטשב ן1ניגב הקסעש םיריסא לש

 תיביטימירפ הרוצב ,םיחרפ לודיגל תוממח ונבש םיריסא־םיחמומ םהיניב

 תלבוהב הקסעש הלודג הצובק התיה יירנטרעגב םיריסאה ןיב .הנחמה יאנתב

 .(56116166ו:1-3§61•) "רעגערט־עסייש" - תוקריה יחטש לוביזל םדא תאוצ

 ,םישיבכהו תובוחרה ןויקנ לע םיארחא ויה "ודנמוק-רעגיניירנסארטש"

 .םיקולבה ביבסו םידקפימה תורככ אוטאטו
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 ודנמוקה שארב :םיאבה םידיקפתב לוהינ תווצ היה ,הדובע ודנמוק לכב

 "רעביירש" - ריכזמה ,׳רעטייבראראפ״ - הדובע-להנמ וירחא ,ופאקה דמע

 לע טרס רופת היה דיקפת לעב לכל .׳רעפואל" - ץרה-חילשהו (5011:611x1׳)

 ותורמל ןותנ היה הדובע ודנמוק לכ .ודיקפת-ודמעמ ספדומ היה וילעו לוורשה

 הצובק לכ לע ורמשש .ס.ס ירמושל ףסונב ,עוצקמ לעב בור יפ לע ,.ס.ס-ה לש

 .הצובקו

 ודנמוקב טושפ ריסא לכ .חוכו הטילש ילעב ויה םידיקפתה ילעב םיריסאה

 הארה דיקפתה-לעבש לככ .דסחל וא טבשל םידיקפתה ילעב ידיב ןותנ היה

 וא "םדקתהל" םייוכיס ול ויה - םייוניעבו תוירזכאב םידחוימ םירושיכ

 .ס.ס-ה ישנא לש םנוצר תועיבשל דיקפתב ראשהל תוחפל

 הקניפסו ץינשיו ידיסח ןיב דדוב רמטס דיסח היה ףישמ ןיילק השמ ׳ר

 .ץיוושואב היצקלסה תא ורבעש םיטעמה םירבגה ןיב ראשנ אוה .רפכבש

 ןאכ ץבושו ,׳רעטסוש-רעדיינש״ה לש טרופסנרטב הרודל עיגה אוה םג

 .ףישמ לרפ השמ-לדייז רענה ףרוצ וילא .ודנמוק-רעגיניירנסארטשב

 םיריסאה ינש וטלב ,םינוש םימעמ םיריסאמ בכרומ היהש ,הז ודנמוקב

 ירודיסה רפסמבו (ןרגנוא) 11 תוא וילעו בוהצה שלושמה ילעב םידוהיה

 זא")ןקזה השמ דוד ול וארק תירגנוה ירבוד םידוהיה .(ףלא השימחו םישימח)

 םיעברא ןבכ היה וליג יפל םנמא .(1\2 0ז6§ 101086 53081 - ״ישטאב השמ געריא

 היה הנש םישימחל םיעברא ןיבש ליגב םישנא ,זוכירה תונחמב לבא ,םייתשו

 לש תווצ ויה םה .ו5 ןבכ היה לדייז רענה .ןקזה רמולכ - ״ירטס״ יונכה םהל

 םיימינפה םישיבכב בבותסהל ,הנחמה יוקינל ףסונב ,היה םדיקפת .םיינש

 םצע ,שק ,לזרב ,ץע לש לדב :ןוגכ תלעות איבהל הלוכיש תלוספ לכ ףוסאלו

 םש ."ודנמוק ףוה־ץלאה״ה לא ףסאנה רמוחה תא םיאיבמ ויה םה .המודכו

 .םלג רמוחכ תשורח-יתבל וחלשו לכה וזרא

 םידקפמה שרגממ .תוחכונ דקפימ רמג םע ,רקבב םדקומ ליחתה הדובעה םוי

 .הדובעה םוקמל םשמו ,ולש ודנמוקה לא ריסא לכ דעצ

 ולחהו ,העיו אטאטמ ,הצירמ ולבק םש םילכה ןסחמ לא ודעצ לדייזו השמ ׳ר

 תובהלתה התואב הנחמה תובוחרב בבוסמ היה דיסחה השמ ׳ר .דובעל דימ

 םירפכב תויציצו םירפס רוכמל בבותסמ היהו תיבב דוע היהשכ ,זא לש תידיסח

 וחוכ לכב דובעל ןאכ םג בייח אוה ,תושפנ תנכס תמחמ ,ןיד יפ לע .םיחדינה
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 ובבותסהש .ס.ס־ה תאו ופאקה תא תוצרל ךירצ אוה .ותונמאנ תא תוארהל ידכ

 תא ףחוד היה רענה לדייז .ולשרתי אלש םיריסאב ץיאהל ידכ לוגרפה םע

 היה תורעוב םייניעבו תוקמוצמ םינפב ןקזה השמו ,הפשאה םע הצירמה

 םהיניעב ספתיי אלשו ,איהש לכ הפשאב ו״ח לשכיי אלש תונקדקדב אטאטמ

 וב םוקמ ,הז םימחר רסח םוקמב תוארהל הצר ןקזה .םיעשרה לש תושלובה

 אוה .דסח ירעש ולעננ אל ןאכ םגש - לואשה תובהל ועקב לעשו דעצ לכמ

 .דסח ישעמ תושעל ,ותעשב בויאכ הירעו םורע אוהשכ ,ןאכ אקווד ,לדתשה

 תא שיגרה ,םימורמב בשויה לש םינפה רתסה יקמעמב ,לפואה ךסמל רבעמ

 התיה .תונשקעב וב דומעל טילחהו - םינב לע םא תדיקע לש ןויסנה תמיא

 והותל םלועה תא ריזחהל טילחהש "ץיאה לכ טפוש" דגנכ תמליא הסרתה וז

 ןב ל׳ריאמ םינוקזה ןב ,ונב םג םש-יאש ןימאה ובל לכב .היה םימת .והובו

 .םירחא לש םהידסחמ הנהנ ,שמחה

 עבראה ןב הימחנ ונבו אוה קר וראשנשכ ,הלגנמ ליל לש היצקלסה רחאל

 :שידיי רבוד ידוהי ,ונב ולפיטש םיקיתוה םיריסאה דחא תא לאש ,הרשע

 הבושת ול ןתנ הלהו ,"?...םידליהו םישנה םע שגפנ יתמ ,השקבב יל רומא"

 תולצנ םכלש תוחפשמה ,םיירגנוה םישפט" :תלצלצמ יחל-תריטס ףוריצב

 ריאשה םש .(...ןוויוא ןיא ןיוש ךיז ןטארב רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא)"...רבכ

 .ל׳ריאמ םינוקזה ןב ללוכ ,רפסמב השש ,וידלי ,הירוה ,הטיי הריעצה ותשא תא

 יקוספ ארקל ליחתה התע הזש ,בהז יציפקכ תולזרוקמ תואיפ םע דמחנ דלי

 ...שמוח

 גאד תאז לכבו ,לימרת וא קית קיזחהל ריסאל היה רוסא ,הנחמה יקוח יפל

 תא קיזחה םש ,דגבל תחתמ רתסומו רתלואמ רורצ הזיא ול היהיש דחא לכ

 תזחשומ םוינימולא תידי וא ,םחלה תפיטעל קד טוטרמס ןוגכ ול רקיה "ושוכר"

 וריתסה ,רתלואמה סיכב וא אוהה רורצב .הנירגרמה תחירמל וא םחלה ךותיחל

 שמישש לזרב טוח תכיתח היה ךרע לעב רחא ץפח .קרמה תעימגל ףכה תא

 .הלקלקתנש ץעה לענמ םרפהל הדמעש לענה תיילוס תא קדהל קחדה תעשב

 ,ח״מג לימרת ןיעמ היה (תירגנוהב ,השמ דודה)"ישטאב השמ" לש ולימרת

 לגר שובחל :ןוגכ םינושה םישומישל םיטוטרמס אלמ ,םולבו שודג רצוא

 ,עשיה ירסח םירענה לש תופחיה םיילגרה ביבס ךורכל טוטרמס ,העוצפ

 תכיתח וא עורק דגב אילטהל טוטרמס ,ץעה ילענב תולביה ףושפש לע לקהל



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב **. 174

 ריסא .תואיצמה ירקי ויהש םיכרצמ ינש - קבט וא חלמ ץוצמק רורצל דב

 דב תכיתח ולש לימרתה תיתחתמ השמ ׳ר איצומ היה דימ - ןנטצהש רגובמ

 ,ברעה דקפמ תעשב .ןמוזמו חותפ דימת היה ח״מגה לימרת .ראווצה תפיטעל

 ."הנושאר הרזע תנחת" ןיעמ לימרתה ךפה ,שיתמה הדובעה םוי םותב

 ,א״שחגב לפטמה דחא שיא לש דסומ תויהל - ומצע לע לבק תאז דועו

 ילעב תכלממ ,הרוד הנחמ לש םוניהיגב ןאכ אקווד .תמא לש דסח תולימג

 תומו םייח יבצוקו םיניילתה ,םיעשופהו םיחצורה ןוטלש ,םיקוריה םישלושמה

 .םידוהיה םיתמה ירחא "םותי שידק" רמול השמ ׳ר טילחה - לוגרפ ףניהב

 תסיפא .ודנמוק "ףוה ץלאה״ה ךרד הרבע םיריסאה לש הנורחאה םכרד

 הליבומה הלגע ןתאלעה דעו םתמשנ תאצמ םהיתופוגב תוללעתההו םחוכ

 ...ףייז טזומ גנונעדרא" ירה יכ ,ינמרג רדס י״פע להנתה לכה - םוירוטמרקל

 תא חפנש ריסא םתס וא ןמלזומ ,תומל ןודינ ,הדובע תנואתב גרהנש ריסא

 םימשור ויה ןאכ ."ודנמוק ףוה ץלאה״ל הפוגה תא וריבעה - הלחממ ותמשנ

 יאטאטמ .םוירוטמרקל - םשמו רוחש וידב המורעה הפוגה לע ורפסמ תא

 ורזע םה .תופוגה תא תוארל ולכי ,הנחמב תוניפה לכל ועיגהש .תובוחרה

 ירודיסה רפסמה תא ההיז השמ ׳רשכ .תדחוימה הלגעה לע ןתוא סימעהל

 םיטרופסנרטהמ ידוהי לש איהש חטבל עדי ,הפוג לע "...ףלא השימחו םישימח"

 הריפסל םיכחמו םידמוע ויה םיריסאה יפלאשכ ,ברעה דקפימב .םירגנוהה

 רמול השימח לש תורושב םידמועהמ שקבמ ןקזה השמ היה - תודוקפלו

 :לוקמרה םוזמז םע דחי רסנמו דהדהמ היה ולוק ."...הבר הימש אהי ןמא"

 תומצעה תמירעו םידוהיה ידירש ןיב ,ןאכ ."...הבר הימש שדקתיו לדגתי"

 אוה .המחנל קוקזה םלוע לש ומותיכ השמ ׳ר שיגרה ,תכלשב םיצעכ תוענה

 רבקה לע תורמאנה שידקה תולימב תלפוקמ לארשי םע לש ותומתיש שיגרה

 "עלורטנוק עזואל" לע עידומו דהדהמ לוקמרה היה תובר םימעפ .חותפה

 "השמ דודה" היה זא קוידבו ,ץחרמה תיבל תנגרואמ הכילה וא (םיניכ תקידב)

 תדוקפ תעשב תוכמ גפס םעפ אל ."שידק" תרימאל םישנא הרשע ןוגראב קוסע

 יפמ (7\01וז11מ§)"גנוטכא" הדוקפה תחירצב וא ,׳דנאטש ליטש" - ״םוד דומע״

 ,"וימורמב םולש השוע״ל עיגמ היה זא קוידב .(13§6ז ?(ג1וז6ז)"רריפ רעגאל״ה

 לש "גנונעדרא״ה תאו "הישימחה" תא רבוש היה רוחאל הדיעצה תעשבו
▼ 

 .דקפימה תורוש
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 ,םיקד םיינוימד םיטוחמ השמ ריסאה ול הווט ,ונלש תירזכאה תואיצמב

 דומע ,ותא תכלהמה הציחמ ןיעמ וביבסו ומצעל םיקה ,הארנ יתלב ןוירש ןיעמ

 טלפסאה לע .תווצמו דסח לש םצמוצמ םלוע םייקל לכויש ידכ ,ירבדמ ןנע

 היהש ,חלודבכ רורב ,ינוימד ליבש ומצעל ללס ,הנחמה ישיבכ לש רוחשה

 לא תבשה ןחלושמ .שוטנה ירפכה תסנכה-תיב לא ברחה ותיבמ ותוא ליבומ

 םע ךלהתה ,שאו ןנע לש תינוימדה העובה ךותב .םחלה תנמו םיריסאה ישגרד

 לובג דע תוהימתו תויהת ,תוגשהו תונורכז הלעמ היה םש .םידרזה אטאטמ

 .רתומה

 םיספסופמה םידגבבו ץעה ילענב םיעטרקמו םיכלהמ ויה םיבר םישדוח

 ,ןיבל ןיב .למלמו ךולה ,אטאטו ךולה ,לדייז רענהו ןיילק השמ ׳ר ,הז דצב הז

 ,רפכב םש .זאמ םגהנמכ הפ לע םיליהת יקרפ םיארוק ויה ,הדובעה ידכ ךות

 ירפכה תסנכה-תיבל הליהקה ינב םידרוי ויה ,ץיקה ימי לש תוכוראה תותבשב

 .םיליהתה רפס לכ תא רומגל ,ןטפקו למיירטש ישובל

 רעש י״עש ףירצב לחה אוטאטה תא :עובק טעמכ םוי רדס השמ גיהנה ןאכ

 .ודנמוק-רעגיניירנסרטש ופאק תארוה יפ לע ,"עבוטש־ןטסאפ״ה - הנחמה

 הזרה ןודוהיהמ קוחצלו חדבתהל ידכ הנחמה ירמוש .ס.ס-ה ילייח ול וכיח םש

 ול םיארוק ויה םה .רכיירטש סוילוי לש תורוטקירקב ומכ ,וגה ףופכ קמוצמה

 יקוח ןידכו תדכ ,םוד דמענו םיריסאה עבוכ תא דירומ היה אוהו "על׳השמ"

 :םילותיהה ריש תא ול םלקדמ היה .ס.ס-ה שיא .הנחמה

 ,טעפ ךאד זיא שיילפ ענייווש - פזו ,פזו ,פזו דוי דוי״

 ."...דוי רעד זיא ןעקניטשראפ - טוג זיא שיילפ ענייווש

 ]11(1,]11(1, £!£?, £!£?, £!£? ״ 501111׳ 1116 £1615011151 (10011 121"

 " 801111'6111£ £1615011 151 §111 ״ ¥01511111160 151 (161 ]11(1...

 £1161080111112 £51 לש תובית ישאר ,ינש תיב ןברוח תפוקתמ יאנג תלימ - £!£?)

 (תיניטלב - ״םילשורי התנז״ - ?61(1113

 ויתוארונ ןה ןהו וינפלמ רזגנ ךכ" יכ ןיבה ,םילימה לש ןקויד תא ןיבהל ילב

 ."...ויתורובג ןה ןהו

 חקל ,(׳ךשמה") "ןכאמ רעטייוו" .ס.ס-ה לש תיטסקרסה הקעצה עמשהב

 ׳הל הדוה .ותדובעל קלתסהו ,ףטחבו תוזירזב לאוגה אטאטמה תא השמ

 .םיליהתה יקרפלו הדובעל הנפ דימ .לוגרפה תופילצב רמגנ אל רישה םויהש
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 םא ,ברע תונפלו ,"...ךלה אל רשא שיאה ירשא״ב ליחתה הנחמה רעש די-לע

 לכ״ל עיגמ היה ,וב דגב אל ןורכזהו ידמ רתוי ותוא ודירטה אל תובשחמהו הכז

 .תועמד לש ףטשב ןורחאה קוספה תא ליפכמ היהו ,"...ה-י ללהת המשנה

 זאמ ןייוצמ ןורכז ול היה .ותא דחי למלממ היה ודי לע רזועה רענה לדייז

 ןיב ןאכ .ד״יה לסאי המלש יברה לצא םיליהת יקרפ תרימאב ףתתשמ היהש

 יחה לארשי ךלמ דוד לש ויתוליפתו ויתוחבשת לע םיגנעתמ ויה ליתה ירדג

 ,זא ומכ תונכסה לע גלדמ אוה ןאכ םגש ןיימדמ היה לדייז .ןאכ םג םייקו

 תא אלמ םיליהתה יקוספ לש דחוימה ןוגינה .לואש ינפמ וחרבב ,הדוהי רבדמב

 ובראש תונכסה לעו ,תינוטונומה הדובעבש םומעשה לע לקהו הקירה ותביק

 .הנחמב בוחר תניפ לכב

 עומשלו חונל םינפתמ ונייה .םיקיתו םיריסא רבכ ונייה ו944 תנש לש ץיקב

 התיה שמשהו ךראתה תושמשה ןיב ןמז .הדובעה ךלהמ לע םירבח תחיש

 םידגבה .טפנ לש חירב םיענ םוח טלפ רוחשה טלפסאה .טא טא תעקוש

 תיבל םיעוגעג ונב וררוע שמשה ינרקו ץיקה תומימחל ומיאתה םילקה

 .ןימאהל אלו קיחדהל וניסינו ונל םירקיה לש םתדמשה לע ונעדי .החפשמלו

 רפכה ינתסוב תא ראתל וניסנ .ל׳ריאמ םינוקזה ןבל עגעגתהל ךישמה השמ ׳ר

 גאד אוה .חנאנ היה השמ ׳ר .םילחנב םימרוזה םימהו קריהו ירפה עפש תאו

 תא ועיבהש בל תוערוק םילימב אטבתה םעפ .שלחנו ךלהש ולש ןורכזה חוכל

 ךירצ ינא ןורחאה ןמזב ...שלחנו ךלוה ינורכז ,תושעל המ עדוי יניא" :ודחפ

 ינא ןכיה יל ריכזיש ידכ רענה לדייז לא תונפלו םיליהתה תרימא תא קיספהל

 ."...אבו ברקתמ םימיה ץק ילואו ...ילע ועיפשה תורצה יכ תאז ןיא ...דמוע

 לדייז .רחא הנתמל םירחא םיריסא םע השמ ׳ר חלשנ 1945 סרמ תליחתב

 עזעוזמ דאמ היה השמש ונל רפיס הנחמה יאטאטמ לש ודנמוקב ראשנש

 הנירגרמה תנמב םלשמ היהש ,אוה אקווד .הנמאנה ותדובע לע ורתיוש בלענו

 הצובקה לע רמשש .ס.ס-ה לא שגינ אוה .רתויב בוטה אטאטמה תא לבקיש ידכ

 טעוו רעוו ,ץעגייש וד" :תירגנוה-שידייב ול קעצו רחא הנחמל חלשהל הדמעש

 דוע ימ ,ץקש יל דגה)"...ל טעהמ ןיילק ךיא יוו ןסאג יד ןרעק יירטעג יוזא ךייא

 .יכבב ץרפו ,(...יתאזכ תונמאנב תובוחרה תא ךל אטאטי

 יתכלה (הרוד יריסא ףלא רשע םיינשכ ונופ םשל)ןזלב־ןגרבב ירורחש ירחא

 ."השמ דודה" לש ולרוגב יתניינעתה .הרודמ םיריסאה ונירבח תא שפחל
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 אוה .הרוד י״עש ןזואהדרונ ריעב רורחשה ירחא ותוא וארש יל ורפס םירבח

 זוכירה תונחממ םיררחושמ םיריסא האלמ התיהש ,ריעה תובוחרב בבותסה

 איצוה ולש ח״מגה לימרתמ .ויחש תיב תחת ףירח הקשמ קובקבשכ ,הביבסבש

 ידוהי לכ רצוע היה .םידוהי םילוצינ שפיחו ׳ןגראל" חילצהש תויגועו תויסוכ

 םר לוקב ךרב" :תועמוד םייניעב ול קעוצו היגועו ש״יי תיסוכ ול טישומ ,שגפש

 רימ זא םייחל קנירט ןוא הכרב׳א ךאמ) "...ררחתשהל וניכז םא םייחל התשו

 (...גונאיירפאב יד ןעוועג הכוז ןבאה

 הימחנ ריעצה ונב .הקלאו הרש תולודגה ויתונב יתש ודרש זוכירה תונחממ

 הכז אוהו ,לארשי ץראב תופנע תוחפשמ ומיקה וידלי .ןזלב־ןגרבב ררחתשה

 .םילשורי לש הניינב תליחתב תוארל

 .הבוט הבישב לארשי ץראב רטפנ
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 ןצבקהו דיגנה

 הלודג הצובק ונייה .זוקינ תולעתב הרודב יתדבע 1944 טסוגוא-ילוי םישדחב

 הדובעה ילהנמ .ריוואב ושגרוה תופיחדהו ץחלה .הפוריא ימעמ םיריסא לש

 יחקפמ םג .חונל היה רוסא .תוכמבו תוקעצב ונב וציאה םיאופאקהו םיריסאה

 הארנכ .רתוי דוע ונב ץיאהלו לועה תא דיבכהל תולעתל לעמ ובבותסה .ס.ס-ה

 םירוגמה יפירצ ללוכ ,הנחמה תמקה תא רומגל ובייחתה הנחמה ילהנמש

 קשנה לש רוציה תרבגה התיה הרטמה .םייוסמ ךיראת דע ,תורשה ינסחמו

 םייובש־םיריסא לש ודנמוק רתויו רתוי .תורהנמה ךותב ,םיליטה ,ידוסה

 .םיעקרק-תתה הכאלמה יתב ךותב תורמשמ יתשב דובעל וצבוש

 ירמוש לש םעורז-תחנ תא דחוימב ונשגרה ילוי שדוח לש םימיה דחאב

 ובבותסה םה .רתויב םיירזכא תיניארקוא ירבוד םילייח ויה םהיניבש ,.ס.ס-ה

 ,הביסה תא ונבה אל .לאמש לעו ןימי לע וכיהו םילוגרפבו תולקמב םישומח

 תותיזחב שחרתמהמ עדימ לש לדב לבקל תורשפא םוש התיה אל ןכש

 רעשיקלאפ" ינמרג לייח קיזחהש ןותעב אבחהב ץיצה והשימ .המחלמה

 רלטיה תא חוצרל ןויסנ היהש הארו (י/011ס5<:116ז 8601נ101וז61•) ׳רעטכאבאעב

 .לובסל ונילע היה ןכ-לעו ,לכב םימשא ןבומכ ונייה םיריסאה ונחנא .ש״מי

 רעטסטלאקולב וא ופאק ףא היה אל הרודב .הערל םילפומ ונייה רומאכ

 םירגנוהה םיטרופסנרטה ןיב .םיסורה םג הערל ולפוה םייוסמ ןבומב .ידוהי

 ץבושש ידוהי אפור ףא היה אל הרוד הנחמב .םידוהי םיאפור הברה ויה

 .וילע לקהל ידכ דואמ ול ורזע וירכמש 50 ןבכ רגובמ ריסא ונתא היה .ועוצקמב

 דבע אוה .שקרפ ר״ד ,ראווגנואמ היהש ינמוד ,םסרופמ רוע אפור היה אוה

 ילכל לגתסהל חילצה אל יכ םירחאמ רתוי לבק תוכמ לבא ,םלוכ ומכ תוריפחב

 םידוהיה םיאפורה וקסעוה ןמזה ךשמב .הדובעה לש ינחצרה בצקלו הריפחה

 .םירטינסכו םישבוחכ ,רעיוורב ,לודגה םילוחה תיבב
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 ויה .ךרוצה יפל הדובע תומוקמ ונפלחה זוקינהו לועיתה תשר תריפח רמגב

 ינרכוז ."םעה דחא״כ תויהלו לגתסהל דואמ ושקתהש תוליהק ידבוכמ ונתא

 ףישב .היה דימא שיא .טשערימוגארד די לע לעשסיסמ ןמגיטש ךורב ׳ר תא

 ןיב .םידוהי-אלו םידוהי ,שיא האמכ הקיסעהש הלודג תילמשח הרסנמ הנב

 ןיב היה .וילעש םיריסאה ידגב תורמל ,ותעפוהו והבג ללגב טלוב היה םיריסאה

 שלש םיידיה תחאב ורסח ןמגיטשל .םירגובמה יפירצ ןויקנב דבעו םירגובמה

 היה ,דקפמה תעשב הב ושיגרי אלש ,המוגפה דיה תא תווסהל ידכו ,תועבצא

 תודובעב ול רזוע היה ,סורוטפרקמ ןד ,הדובעל ורבח .טוטרמסב התוא ףטוע

 הלעמב תורדגה ידי לע דדובמה ףירצב ודבע םהינש .הכנ אוהש שגרוי אלש ידכ

 שמשמ ףירצהש ורפס תודוס ידוסב .םידקפימה ישרגמ לע ףיקשהש ,העבגה

 ונל עדונ םהיפמ .םידיקפתה ילעב "םיסחוימה" הנחמה יריסאל תשוב־תיבכ

 .דואמ ונתוא הביצעה תאזה העידיה .םש תוידוהי תונב םג ןנשיש

 םוגע היה .ומע ודובכ ןיידעו ויסכנמ דריש ריבגל ומכ ונסחיתה ןמגיטש לא

 םחלל בער ,ופוג תדימל ומיאתה אלש ריסאה ידגבב ,תוחנה ודמעמב ותוארל

 .וילא ועלקנש בצמל תדחוימ הרוצב וביגה ךורבו ןד ,םהינש .רפע דע לפשומו

 תרימש י״ע דמעמ קיזחהל ונלדתשה םירגובמהו םיריעצה ונחנאש ןמזב

 ,םה - רפאהו ץמרה תומירע ךותב רואה תא תוארל ,הנומאה לש תוצוצינה

 ונשפיח ונחנא .םישידאו םינפ ימועז וכלהתהו םכות ךותב וסנכתה ,ןדו ךורב

 םינוחרק ינשל וכפה םה - הוקת לש ןרק רודחל הלוכי וכרדש קדס לכ

 היפיצו תוממורתה ןיעמ ונשגרה ונחנאשכ ,תוצצפה לש תועשב .םיכלהמ

 רבס ירומחו םינפ יפועז .חרקכ םיאופק וראשנ ןדו ךורב ׳ר - "םלישו םקנ״ל

 דגנכ הדימב "ארונהו רוביגה לודגה ל-אה" לש וישעמל וסחיתה םה .וכלהתה

 םירפסמל וכפה אלא ,םדא ינבכ רתוי םימייק םניא ןדו ךורבש םשכ ...הדימ

 רתסהב דוגרפה ירוחאמ ,אוהה .םרובע רתוי םייק וניא ,לוכיבכ ,ךכ ,םיכלהמ

 ,דה םוש ריזחמ וניאש םותס ריקל ךפה דוגרפה .םלענל ךפה - ולש םינפה

 .םיחנאנה תקנאו םיריסאה תעווש תורמל

 .והוריכה עזיטובל טגיס ןיבש תורייעה ידוהי לכ .הרודל עיגה רזל דירפ םג

 דימת .וקלחב חמשו ופוגב אירב .רזומ המשנ-לוגלג ןיעמ ,הנש 35 ןבכ רוחב

 ,וב ושייבתה ויבורק .עזיטובמ היה אוה .ויביטימ ןוצר תושעל ןכומ דימתו בער

 ,םינמחר םידוהי האלמה ,הלודגה ריעב ,םש .טגיסל עוסנל ותוא ולדיש ןכ-לעו
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 בערי אל - ומוקמ תא אצמי ,הכאלמ ילעבו תויסנכ-יתב ,תויונחו םיקווש

 .תיבו דגב רסחי אלו םחלל

 םימ באוש ,תיב תורקעל חילש ,קושב לבס :"קיניובלכ" ןיעמ שמיש טגיסב

 ןימחה יריס תא איבמו ךילומ ,תובדנ ץבקמ ,םינולגעל רזוע ,תורצח הקנמו

 ןסחמב ותוא םינילמו ותוא םיליכאמ ויה תאז לכ רובעב .המודכו הפואה לא

 ץחרמה תיבב ץחרתמ היה תבש ברע לכ .תסנכה תיב לש "שילופ״ב וא םיצעה

 םיבידנמ לבקמ היהש תבש ידגבל לוחה ידגב תא ףילחה םש .הוקמב לבוטו

 תא תוקחל בהאו םיענ לוק ול היה ,םמורמ דימת היה וחור בצמ .תוקדצ ישועו

 םיחתפה לע רזחמ היה תבש ברעב .םילימה שובישב הליפתה ילעב לש םלוק

 יריאשה - עטסאבעלאב":םינונחתב לבא םינפ רואמב ,תיבה תולעבמ שקבמו

 וינוגינ תא רישל ןזחל רוזעל עיצמ היה תבש לילב ."...לגוקו טנלושט תצק יל

 לאז ךיא טסליוו וד :לאוש היה שידייב)עודי ידיסח ןיחלמ - רשננ השמ ׳ר לש

 ףילחמ היה .(...הנורטס רעניד רעד טימ רעדא ענורטס רעבארג רעד טימ ןעגנ יז

 .ויתולבגימ לשב אקווד דחוימ ןחב םיטפשמה תא אטבמ היהו ךיס״ב ךיש"

 רפכבש ותחפשמל ריעה טגיסמ רזוח היה ץיקה ףוס לש םיגחה ינפל שדוחכ

 ימיבו ,לגרב השוע היה עזיטובל טגיסמ מ״קה םישולש תאש ןבומכ .עזיטוב

 .ךרדבש םירפכב תבוש היה ישש

 אוה ונלש ףירצב .טגיסמ םיטרופסרטה דחא םע ץיוושואל עיגה רזל דירפ

 לע ללכ העיפשה אל השקה הדובעה .רשואמ שיגרהש דיחיה ריסאה היה

 וללעתה טגיסב םג ירה ,ותוא ודיחפה אל .ס.ס־ה ילייחו ופאקה .וחור בצמ

 תיבב םג ירהש ,דחוימב ול עירפה אל בערה .םעפ אל םיירגנוהה םיצקשה וב

 ורובע הריאשמ התיה תינמחר תיב תלעב וזיא :רדתסה לכהו בער םימעפל היה

 םחלהו לכואה תנמ תא לכא אוה .עובשה עצמאל תבש לש טנלושט תצק

 ,דוגיבה ןסחממ רזוח היה .םיוש ןיב הוש שיגרהו ,ןוצר תועיבש ךותמ לבקש

 ןוטבה חטשמ לע תופחיה וילגרב ףפותמ אוהו ופתכ לע םייולת ץעה ילענשכ

 ,ץנמה ןמ שיאכ דקפימל וא לכואל רותב בלתשמ היה .שמשה ינרקב םמוחמה

 .עמשוממ-לייח-השעמ

 הבדנ דימת ול ןתונ היה הלה .(ךמגיטס")ןמגיטש ריבגה תא ריכה אוה םג

 יפלכ שיגרה הרודב ןאכ .עזיטובל ךרדב ףיש רפכה הצקב רבוע היהשכ הנוגה

 ,טוטרמסב הפוטע ודיו רבוע היה דיגנה ןמגיטשש תמיא לכ .תוחונ־יא ריבגה
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 הסהמ היה .ותוממותשה תא עיבהל ךיא עדי אל .שייובמ דמענ רזל דירפ היה

 דחאב ."...ךלוה ןמגיטס ׳ר .אש ,אש" :ודי לע םידמועה םיידוהיה םיריסאה תא

 רזל דירפש וניאר ,ןושיל תכלל וננוכתהו םישגרדה הצקב ונבשישכ םיברעה

 הארנכ .לרוגה יכרדמ הצורמ הארנו וילע החוחז התיה ותעד .והשמ רמול הצור

 אוה .ריבגה ןמגיטש יפלכ ויתושגר תא אטבל הצרו קפאתהל לוכי היה אלש

 םידגבב םהינש ,ודי לע דמענו םישאר ינשב ונממ הובג היהש ךורב ׳ר לא שגינ

 לאוש ינא ,ןמגיטס ונ" :ול רמאו זיעה רזל דירפ .םירפסוממה םיווקווקמה

 הנה ?...דיגנה ןמגיטס ןיבל לבסה רזל דירפ ןיב הפ ןיחבהל רשפא םאה ,ךתוא

 ."...םלוע-לש-ונוביר תא לאש ךל - םיילענה ןתואו םייסנכמה םתוא יל שי
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 היה אוה .גניר לאקזחי טגיסמ ידיאה רפוסה םג דבע "ודנמוק ףוה־ץלאה״ב

 לעפמ לעב היה ,גניר שובייל ׳ר ,ויבא .דואמ שיגרו שפנ ןידע ,םישולש ןבכ

 שיא היה ,(ידוהי עוצקמ ,"רעדניב־ןטשראב א" שידייב) תושרבמ תיישעתל

 .טגיס-רמטס תלשוש לש בהלנ דיסחו םינפ אושנ

 ,המודכו דוגיבו םיילענ תפלחה ,לכואה תקולח ,הדובעה רמג ןיבש תועשב

 ,םיקולבה יחתפב וא םישגרדה לע תבשל ונלוכי ,הלילה תנילל הנכהה ןיבל

 תונורכז תולעהל םיאתמה ןמזה .ןאכ ונרכהש םישנא םעו םירבח םע חחושל

 ידכ ךות .יעובשה החונמה םוי יצח ,םירהצה רחא ןושאר םויב היה םיעוגעגו

 ידודגל סייגתהל ךירצ היה וליג יפל .וילוגלג לע םיטרפ יל ועדונ גניר םע החיש

 רופחל הניארקואל וחלשנ םיידוהיה םיסייוגמה .ירגנוהה אבצה לש הדובעה

 םיכרדבו םשמ חרב לאקזחי .תיחרזמה תיזחה לש םיוקה ירוחאמ הנגה תוריפח

 לע תומל ןודייו ספתייש ששח היה .טגיסל עיגה ,תושפנ תנכס ךות ,םיכרד אל

 רעוויני׳צרקה ,םואבנזור ףלוו רזעלא ׳ר ר״ומדאה םע תוצעייתהב .לוגירו הקירע

 היה ה׳בר רעוויני׳צרקה .תואטמסה תחאב רוגיו השאל שפחתיש טלחוה ,ה׳בר

 .םזינומוקל וטנו ׳לוע וקרפ״ש טגיס יריעצ לש הרובחה לע דואמ לבוקמו דדוימ

 לש ותרוקיב תא רובעל הכירצ התיה תינכתהו יברה לש בהלנ דיסח היה גניר

 תא ול ולגי אלשו שפוחמ ותוא ואיביש לאקזחי לש וירוהמ שקיב יברה .יברה

 .ודי תחתמ הלקת אצת אלש ,ומצעב קודבלו ןוחבל הצור אוהש ןויכמ ,ואוב םוי

 הריבסה לאקזחי לש ומא .הדומלגו הינע השא לש בולעה התיבב רתתסה גניר

 לופיט תרבועה "תנכוסמ הלוח" ,החפשמ תבורק איה תחרואה יכ תיבה תלעבל

 תרבדמו תשרח איה תחרואהש הינסכאה תלעבל וריבסה .וקרב ר׳ד אפור לצא

 תוהשל ,םינפה לע םח ףיעצ תפוטע תכלל הכירצ התיה ילוחה תמחמ .טעמ

 .רוקבו חורב ,ץוחב בבותסהל אלו תיבב
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 ,עידוהל ילב ,יברה לא אבל שפוחמה ןבהו םאה וטילחה םימיה דחאב

 לטיווק תתל תניינועמ איהש ול העידוהו יאבגה לא השגנ םאה .םכסומכ

 לצא לבוקמ היה ...תינלוח "החפשמ תבורק" רובע המילש האופרב ךרבתהלו

 תונתלו סנכהל תושקבמ ויה םישנש ,רעוויני׳צרקה ומכ םייממעה םיר״ומדאה

 החותפ תלדה תא ריאשמ יאבגה היה הזכ הרקמב .קידצה ינפל ןהיבואכמ תא

 .ר״ומדאה ינפל היתורצ תא תחטוש התיה השאהו

 ינפל לספסה לע ובשי (השאל שפוחמ) אוהו ומא :גניר לאקזחי רפס ךכו

 לכויש ידכ השקבה ביט המ םאה יפמ איצוהל הסינ יאבגה .יברה לש ורדח

 ר״ומדאה תשא םג השגינ ךכ-רחא .תורוש ילב קלח ףד לע לטיווקה תא בתכל

 םעפ לכ הסינ ,לאקזחי ,אוהו ,העושיל תופצמה םישנה יתש די לע הבשיתהו

 ,השקבה תלעבו החתפנ תלדה ...ו״ח הלישכהל אלש ידכ ,הדיצה ומצע זיזהל

 סנכנ לאקזחי .סנכהל השקבתנ ,םיטוטרמסב הפוטעה ,"תינלוחה השאה"

 עבוכב יברה .ר״ומדאה לש םירדוחה ויטבמ תחת ,לפשומ ושאר ,חוחשו ףופכ

 םירה עתפל .בוצעה ונוגינ תא םזמז ,החותפה ארמגה לע ןוכר ,קנעה טימסה

 :ןושלה וזב דורצה ולוקב רמאו ךובסה ונקז תא ףטיל ,תותובעה תובגה תא

 תא תמלקיד ?םכילע םולש תא תארק ?ילדנמ לכ תרמג ,לאקזחי ,לאקזחי"

 לכ תא ןקתל הסנמ התאו םירפס המכ תבתכ ?טסינומוקה ׳דלפנזור סירומ׳

 תא הרסח תשופחתהש ,רבתסה ,"...?ןה ןכיה םיידשהו !לאקזחי ...םלועה

 ...רתויב בושחה טירפה

 ׳דירי א זיא למיה ןפיוא" :שידייב םירוביח ינש טגיסב םסריפ גניר לאקזחי

 .("העותה ןוגינה") "ןוגינ רעטע׳זנאלבראפ רעד״ו (לודג קוש - םימשב םש)

 הטנש ןוגרא ,"תלצנמה הרבחה" תא ןקתל וסינש םיריעצ ןוגראב רבח היה

 לא ףרטצהו ואובחממ אצי טגיסב וטיגה תמקה םע .לובגל רבעמש םזינומוקל

 .השאכ ןיידע שפוחמ ,ותחפשמ

 ,ו׳צרפו הכלמ ,רתסא :ויתויחא שלש ,ומאו ויבא םע דחי עיגה ץיוושואל

 .ו8 ןבכ היהש הבישי רוחב ,יבצ ריעצה ויחאו חבש רגובמה ויחא

 ישנא ריקומו בהוא רפס שיא ,דומלתב ,שידיי תורפסב יקב היה גניר לאקזחי

 .ץרוחמו טמוקמ וחצמ ,תובוטו תולודג תולוחכ ויניע .תורסוימ ויה וינפ .רפס

 ול - םתרצ לכב״ תניחבב ,םתא דחי לבסו םירחאל תתל בהא ול היהש טעמהמ

 רזוח היהו גניר שובייל ׳ר דיסחה ויבאל םרגש לבסה לע רעטצה בר רעצ .׳רצ
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 קיצמ הכש ול תמרג רעצ הזיא" :ותוא יתלאש םעפ .םר לוקב רסייתמו חנוגו

 ,תוחנא םיוולמ םירוהרהו הדיבכ הקיתש ירחא ."יוב רהרהל קיספמ ךניאש ,ךל

 ךניא ,יריקי לארשי־םייח" :יל רמאו העמד לש תפטעמב תוריהבה ויניע ופטעתנ

 יתכלהש ול עדונש םעפ לכב םימתה דיסחה אבא לש ורעצ תא סופתל לגוסמ

 םוקמב ,םירפס רכומ ילדנמ תא ארקל םיירהצה־רחא תבשב םירבחה ןודעומל

 ותוא קיסעהש רבד דועו ."...תובא יקרפב רועש דמלמ טגיסמ ברה תא עומשל

 םינורחא םיעגר םתואב שפנה ןידע יבא שיגרה המ" :חונמ ול ןתנ אלו תובר

 ."...תוחלקמה תרנצב זגה תא ומירזהשכ

 יתחפשממ והשימ םא עדוי יניא ,רקיה לארשי-םייח״:יל רמא תוחישה תחאב

 דחא רבד ...תונחמהמ תאצל הכזא םאו אוהד ןאמ שוגפא םא ,רוזחיו דורשי

 המ יתוניבה אל ."...דחוימ ןובשח השעא (לרעפ)ו׳צרפ יתוחא םע ,יל רורב

 :יל רפיס זאו .תחאו םירשע תבכ זא התיהש ותוחא לע תמוערתהו סעכה

 םימרדנ׳זהו ץיוושואל תבכרה תנחת לא תאצל םינכומ ויה רבכ םלכשכ

 ינפל הדמע העש טעמכ .על׳רעפל םלכ וכיח ,םישרוגמכ וציאה םירגנוהה

 ...תרחא הלמש התסינ בושו ,הלמש הפילחהו הלמש השבל ,ןולסב הארמה

 רתויב המיאתמה הלמשה יהוזיא הל וצעייש תולודגה תויחאל הארק םעפ לכ

 ...ץיוושואל ...הנורחאה הכרדל

 יפלכ םינמרגה לש םהיתומיזמלו םהיתוינכתל דואמ שיגר היה גניר לאקזחי

 םלועב חרזתש "שמש״ה לע תובשחמב עשעתשמ היה דחא דצמ .םידוהיה

 םינוילימה לע רסייתמ היה ינש דצמו ,הינמרג לש היתוברוח לע םוקיש שדחה

 אלש ששחב הוולמ היה םייניעה-ייובכ םיריסאה ירוט תא .תופרשמב ודמשוהש

 .םידוהי-אלה לשו םידוהיה לש םלרוגל ששח אוה .המחלמה םות דע ודרשי

 לע סורהל ףאושה ןכפהמה תמשנ תחאה - תודגונמ תומשנ יתש וב וצצורתה

 אלש תורובשה םינבלה ירייש תא קלסמו םוגיפה לע דמועה יאנבכ ,תונבל תנמ

 באוכה ידיסחה קידצה תמשנ - הינשה המשנהו ,םיאנבה תכאלמל ועירפי

 .הלואגה תא שיחהל ידכו לקהל ידכ הלעמ יפלכ חנוגה ,ותדע באכ תא

 םייסמ היה ךיא ראתמ היהו ,ףיני׳צרקמ ר״ומדאה ודידיב רכזנ היה לאקזחי

 ,לוח לש תיברע תליחת ינפל ,הליענ תליפת רמגב :םירופיכה םוי תליפת תא

 ףוטעו הרטעו תילטב רוטע ןולחה לא שגינ היה ,תועמדו העיז גופס היהשכ

 ,םיבחרה וילוורש ךותמ וידי ךשומ ,למיירטשה תא ריסמ ,בהבהצ ןבל לטיקב
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 תא שפחמו םיימשה לא הלעמ יפלכ ץיצמ ,ןולחהמ ופוג תיצחמ ןיכרמ

 תיבב .תיברע ןמז עיגהש םירשבמה ,פ״כוי יאצומ יבכוכ ,םיבכוכה תשולש

 םימשה לא לכתסמ יברהו .יברה לש ויפ אצומל וכיח םלכ .סה ךלשוה תסנכה

 םויה ...בירעמל ...ןמזה עיגה ...ןמזה עיגה ...םלוע לש ונובר״:ומצע לא למלממו

 םעש ןמזה עיגה" - זע לוקב םייסמ היהו ,״...ןמזה עיגהו םייתסה שודקה

 תליפתב חצפ םידיסחה להק לכו "...ןווע רפכי םוחר אוהו - !...עשוי לארשי

 ...בירעמ

 סכט" היה םוי ותואש ינמודו ,1944 טסוגוא תליחת וא ילוי ףוסב הז היה

 ןיב תועומש וכלהתה .תומל ונודינש םיריסא רשע םיינש וא הרשע לש "הילת

 םיריסאו םייסור םייובש הלא ויה .דרמל הנכהב םיברועמ םילתנהש םיריסאה

 .ותלועפ תא שבשל ידכ ¥2-ו \׳ך יליטב ידוסה ןונגנמה תא וקריפש םייתפרצ

 ,םידקפימה ישרגממ קוחר היה אלש ,(הרוד הנחמ לש רהוסה תיב) רקנובהמ

 יריסא תוחכונב ולתנ הז רחא הזב .הילתה ינקתמ לא םינודינה םיריסאה ולבוה

 ."ואריו ועמשי ןעמל" - דחוימ דקפימב הנחמה

 ךותב רסייתמ אוהש יתשגרה .ותמשנ קמוע דע עזעוזמ היה גניר לאקזחי

 ךרדב .ץרפתהל דמועה שעג רהכ הארנ אוה :תוילתהמ עוזעזה לע ףסונב ,וכות

 ירחא .רעסנ הכ אוהש ודנמוק "ףוה־ץלאה״ב םויה הרק המ ותוא יתלאש ףירצל

 הגרד וזיאל ךמצעל ראת :יל רפיס ,ומצע לע לקהל ךרוצ ושיגרהב ,הלק הקיתש

 היהש יתפרצהו ,חרסש ריסא ולת םויה ...!!!יתפרצ ריסא עיגה תולפש לש

 ךתח - םוירוטמרקה תלגע לע ותוא וקרזיש ינפל תמה ידגב תא טישפהל ךירצ

 ...קבט וא הנירגרמ רובע שא־ילצכ ןתוא רכמו ןתוא הלצ ,רשב תוכיתח הפוגהמ

 תולפשל עיגי ,םינכפהמה תובאל דכנ ,יתפרצה אקוודש ותעד לע הלעמ היה ימ

 ...תאזכש
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 ,ואבלטימ-הרוד הנחמ לש םישיבכה תלילסו זוקינה לועיתה תודובע רמג םע

 יפכ .קיתו "קינטצק" ,םוקמל ךייש רבכ יתשגרה .שדח הדובע ודנמוקל יתרבע

 םימעפל אוה - ׳לכל החמומ״ תויהל ןורקעהש יתיאר ןאכ םג ,יתרכזה רבכש

 .רתוי הלק הדובעל יוכסהו טלפמה

 תא יתשגרה .דיה תא יתמרה "!?רגנ ןאכ ימ"דקפמה תעשב וזירכה דחא רקב

 .טגיסל יתעסנו תושר ילב הבישיה תא יתבזע ו942 ףוסב ."החמומ שממ" ימצע

 דומלל לבקתאש הימינפה שאר יל גאד ,םותיכ .טניו׳גה תיימינפל יתלבקתנ ןאכ

 עיגהל רשפא טגיסמש תועומש ויה .לארשי ץראל עיגהל התיה יתרטמ .עוצקמ

 םע רגנה" יל ארקש)רגנה ןירג ןודא לצא םירגנ תיילושמ יתכפה ךכ .הניטסלפל

 .הרודבש םידקפימה שרגמב שרדנ רגנל ("תואיפה

 .שיא םירשעו האמכ ונייה .״135 ודנמוק-יירנטרעג״ טלשה די לע יתבציתה

 םיחמומ םיריסא ויה .תונוש הדובע תוצובקמ בכרומ היה ודנמוק יירנטרעגה

 רושיי ,רודיעב םייאלקח םילעופכ ודבעש םיריסאו תוקרי לודיגו םיחמצ יוברל

 ןוגכ ,תוקרי רומישב הדבע תרחא הצובק .תוקרי לודיגל התנכהו עקרקה

 תלבוהב הדבע שיא םירשעכ לש הצובק .ףרוחה תארקל ,קלסו המדא יחופת

 ןישנוע-ודנמוק התיה ודנמוק-יירנטרעגה לש וז הצובק .םיחטשה לוביזל האוצ

 עסייש" םהל וארק םיריסאה לש גנלסב .(5זמ£ £0זז1זזוגח(10 "ודנמוק־ףארטש")

 םירמושה ןתיבב טפשמל אבוהו חרסש ריסא .(האוצ-יליבומ) "רעגערט

 לחה ,עציבש הריבעל םאתהב ,םישנוע לש ןווגמל יופצ היה ,(עבוטש־ןטסאפ)

 יפל לכה ,הילתב הלכו ,(רהוסה תיב)רקנובה ךותב רסאמ ,ןבשיה לע תוקלממ

 .שינעמה ופאקה לש וא .ס.ס שיא לש וחור-בצמו ויניע תואר

 לע םיזירכמ ויה ללכ ךרדב .יירנטרעגל רובעל היה ,לוכיבכ ׳לק״ה שנועה

 יירנטרעגל רבוע ,הזו הז ופאק וא ,ולאו ולא םירפסימ :דקפימה תעשב שנועה
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 תלבוה .המיענ יתלבו דואמ השק התיה וז הדובע .םימי ךכו ךכל האוצ ליבוהל

 ובסוהו תפז וא טפנ םעפ וליכהש לזרב תויבח יאצח ןיעמב התשענ האוצה

 וליחשה ןכרד תומחלומ תוינזא ויה לכימה ידצ ינשמ .האוצ תלבוהל םילכימל

 ויהו ףוסיאה תוכירב לא םיכלוה ויה םיריסא ינש .םיכורא ץע תוטומ ינש

 חטשב ורזפ האוצה תא .דבכה לכימה ךותל האוצ םיילד הששכ םיבאוש

 םיכפוה ויה םיתאבו םירדעמב ,םירחא םיריסא וכיח ןאכ .ןמוסמהו דעוימה

 ויה םיריסאה־םיננגהו תוגורעה תא םירשימ ויה תופרגמב .המדאה תא

 לש חיר ופידהו וחירסה "ודנמוק-עסייש״ה ישנא .םינושה תוקריה תא םילתוש

 חירה .ןתשו האוצ לש םינוליס םהילע םיזתינ ויה םילכימה יולימ תעשב .האוצ

 .שנועהמ קלח היה

 ביבס רודיעבו שוכינב ללכ ךרדב ודבע ,םידוהיה םיריעצה םירענה ,ירבח

 הדובעה ידכ ךות .קלסה וא רזגה ףוסיאב ורזע םימעפלו ,םיחמצה תוממח

 ופאקהש ינפל ותוא עולבלו הפל סינכהל ,רזג תכיתח לוורשב בגנל היה רשפא

 "ןגראל" הסינש ימ ודכל יליוו ופאק לש רשנה יניע .רובעי רחא חקפמ וא

 .תושר ילב תוקריהמ

 ,תואלקחל החמומה היהש ,יליוו ופאקה ויה ודנמוקה לש עוצקמה ילעב

 םיחמצ יובירל החמומ היהש ,שמחו םישימח ןבכ רגובמ יגלב ריסא ,רוטקיוו

 תורווכ עברא-שלש םיקה אוה .םירובד לודיגב אצמתה ןכ ומכ .תוקרי לודיגו

 םיילענ רפתש ,רלדנס יסור ריסא ונתא היה .םינוש תומוקמב ןתוא רזיפו

 ידכ םיסור ינש יל דימצה יליוו .תורגנל "החמומה" - ינאו ,ופאקל םייפגמו

 .תרתלואמ הירגנכו תואלקח ילכ ןסחמכ שמישש ףירצ ונלבק .הדובעב יל רוזעל

 .רביירשה-ריכזמה לשו ופאקה לש יטרפ רדחו תוריכזמ ןיעמ היה ףירצהמ קלח

 .גישהל חילצה ופאקהש םירמחה ןווגמ יפל תונוש תודובע עצבל םיכירצ ונייה

 יתש םע רטמ ינשכ לש ךרואב םינרעי-רושמ ונלבק .ויה אלש טעמכ הדובע ילכ

 .תמקועמ תבצו םישיטפ ינש ,הנשי העוצקמ ,םידדצה ינשמ תובוחת ץע תוידי

 ,םיתאהו םישוכמה םירדעמה ,תואלקחה ילכ תא ןקתל היה הדובעה רקיע

 ףרוחה תארקלש ,העירזה יזגראו תוממחה תונולח רובע ץע-תורגסמ ןיכהלו

 אל םיחמצהש ידכ םתוא םיסכמ ויהו תלבוזמ המדאב םתוא םיאלממ ויה

 .הלילה רוקמ ועגפיי



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב **. 188

 הדובעה תרטמש םשור יל היה .תיביטימירפ הטישב הלהנתה הדובעה לכ

 תא דיבעהל התיה ודנמוק־יירנטרעגה ךותב תונושה תוצובקה לש היישעהו

 לכ םיריסאה ץובישב המוהמהו הלומהה .םיקוסע ויהי דימתש ידכ םישנאה

 ריסאלש רקיעה ,תובישחו תופיחד לש הריווא ורצי ,םינוממה תוקעצו רקוב

 ,הכאלמה תיב ךותב ונדבעש ,ונחנא .ןונכיתו הבשחמ םושל יאנפ היהי אל

 םיריסאה־םידבעה תא קודבל אצי ופאקהשכ תצק חונל םעפ ידמ ונלוכי

 הדובעה תומוקמל העיגהשכ הפדנתה "תינמרגה תוליעיה" .תואלקחה יחטשב

 שרק רוסינ לע ונלמע ,םימלש םימי םימעפל ,תוכורא תועש .תונחמה יריסא לש

 ןחלשה לע ונבכשה בחרה שרקה תא .תוממחה לש תורגסמל םיכורא םירסנל

 םירחא םיינשו ,וב םיקיזחמ ילש םירזועה־םיריסאה ינששכ ,תמייוסמ תיוזב

 רעיב םיאצמנ ונייה וליאכ ,הכב הזו הכב הז ,םינרעיה רושמ תא םיכשומ ויה

 םיריסאהש םיקחרמל וחוויד ,הדובעה תלומהו רושמה לוק .ץע-לוב םירסנמו

 ...ךיירה ןעמל םתדובעל םימותר םלכ םהו םילטבתמ םניא

 םודא שלושמ לעב ינמרג היה ,1279 ׳סמ קיתו ריסא ,יליוו ןסלוא ,ופאקה

 לש אנדיעב רפיסש המ יפל .ןוטלשה תחת הריתח ,םזינומוק ןוועב רצענש

 עשת ןבכ דלי ול היה .ותנותח רחאל םימי רפסמ רצענ אוה ,תעדה תוחיחז

 "טכאמרעווה" אבצב ותרש ופאקה לש ויחא תשמח .ותוא האר אל םלועמש

 לש ישיאה גהנה היה וירבדל .ושנוע תא קיתמהל ולכי אלו ,םיהובג םיניצקכ

 םירזכאה םיאופאקהמ היה יליוו ופאק .ינמרגה ןוירשה דקפמ ,ןאירדוג לשרמ

 תויהל הכז םניחל אלו הלחלחו תרומרמצ ריבעה ומש .הרוד הנחמב םיחושקהו

 ותויחמומל ףסונב .׳דעגערט-עסייש״ה - ״ודנמוק־ףארטש״ה לש ופאקה

 ...תואקלהב ןמוא היה תואלקחב

 ,רותרא םשב (רעטייבראראפ) הדובע-להנמ היה ודנמוקה דוקיפב ינשה

 סנכוהו חצר לע ללכ ךרדב ןודינש עשופ - קורי שלושמ לעב ,אוה םג ינמרג

 הקיז ול התיה .םירחא םיריסא לע ותורמ תא טילשהל ידכ זוכיר-הנחמל

 םיריעצה םירענה תצובק םע דחוימ ןוישרב אצוי היה םימעפל .תואלקחל

 יחמצמו קרסה יצעמ םינוש םיערז ףוסאל (ן1ג§611<11156110$6 עגנילטפעה-דנעגויה)

 ליגב ויה םיריעצה םירענה .םיחמומה הלתשמה ידבועל רמוח קפסל ידכ ,רבה

 יוולב תוישימחב םיאצוי ויה םה .ינמרגה רדסל םיפופכ ויה םה םגו 14-12

 ,םהילא ףרטצמ היה שומח .ס.ס שיא .יכ׳צה (רעביירשה)ריכזמה יוולבו רותרא
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 הביבסה תא ריכה הז רותרא .עצבמה רמגב שיא רדעי אלש גואדל היה ודיקפתו

 ןולא יצע לש םיטולבו םיערז טוקלל תורעי יחטשל הצובקה תא ליבוה אוהו

 _ןרואו

 תובוחרל האצי תימוקמה היסולכואה םירקמה דחאבש יל ורפיס ירבח

 קלחש ןכתיי .ריעצ הכ םליגו ,זוכיר-הנחמב םירוסאה םידליה־םירענב תוזחל

 תמועל .םינפב השענה לע ועדי אל תונחמה ביבסש םירפכה יבשותמ ןטק

 יבשות ,םיחרזא ויה חותיפבו יוניבב םירושקה עוצקמה ישנא לכ תאז

 תובבר םיקזחומ םיאנת וליאב םוי םוי וארו זוכיר תונחמב ודבעש ,הביבסה

 .םידבעה־םיריסאה

 וזיא ינרכוז .תלשובמ הציב םתא ואיבהו םיערז־ףוסא רויסמ ורזח תחא םעפ

 םהיניע ומב תוארל ידכ ופסאתה םירבחהו םירכמה לכ .תאז התיה היצסנס

 ,הדובעה ץחל .1944 תנש לש ויתסב הז היה .הציבה תא םהידי ומב ששמלו

 .רבעה ייח לכמ קותינלו החכשל ואיבהש דע םילודג הכ ויה שואיהו בערה

 םמעט היה המ זע וא תלוגנרת ומכ םייח־ילעב וא ,ןג ,תיב הארנ היה ךיא ונחכש

 לש הפילקב תעגל הצר דחא לכ .המודכו הציב ןוגכ ןוזמ יכרצמ לש םהיארמו

 .וטיג־םורטו הרוד־םורט לש הפוקת התואל טק עגרל רוזחל ידכ הציבה

 ריעצ יכ׳צ רוחב ,(רעביירשה) ריכזמה :ויה םירטוזה םידיקפתה ילעב ינש

 ןפוד אצויו בוט בל לעב היה .יטילופ ריסא רמולכ ,םודא שלושמ לעב ,25 ןבכ

 עצבמ היהש ופאקה לש (רעפואלה) ץרה היה ינשה .םיטצקה לש ספיספב

 םודא שלושמ לעב ,קדיו היה ומש .ופאקה לש תרשמ ןיעמ ,תונוש תויוחילש

 .קהבומ םידוהי אנושו עשורמ עשר ,םירשע ןבכ ריעצ .ינלופ רמולכ ,? תואה ובו

 לעב ללכ ךרדב ,.ס.ס שיא הדקפמה םעטמ הנוממ היה םידיקפתה ילעב לכ לע

 .ס.ס היה לוכי לכה טילשה ודנמוק-יירנטרעגב .הנוממ היה וילע חטשב העידי

 דיקפתל זוכיר־תונחמל חלשנו תוברקב עצפנ אוה .ראלק (יארוט בר)רריפנטור

 םישומח .ס.ס ילייח ינש ונילע ורמש הדובעה ךשמבו האיציבו הסינכב .ילהנמ

 .הרימש יבלכ יווילב םימעפל ,םיבורב
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 "ןוגראה" תטיש

 םה .רבד ׳ובנג" אל םיריסא .ןולימהמ אצוה (ב.נ.ג)בנג לעופה ,זוכירה תונחמב

 אל ,רחא ריסא לש בוט ליעמ דמחש הדמעו חוכ לעב ריסא .םמצעל "ונגרא"

 .תונוש םיכרדב ומצעל ותוא "ןגראמ" היה אלא ,ותוא בנג אלו ומצעל חקל

 "ןגראל" חילצהש ראפתמ היה ,רחא ךרצמ וא קבט (הביחס ידי לע)גישהש ריסא

 "הכלממ״ה תא ליעפהל ידכ "ןוגרא"רשוכ חיכוהל ךירצ היה ופאק לכ .ומצעל

 ,לזרב ,טלמ ןוגכ םינוש םירמוחל גואדל ךירצ היה יירנטרעגמ יליוו ופאק .ולש

 "ודנמוק־ףוהנאב״ל םיריסא חלוש היה אוה .המודכו םירמסמו תיכוכז ,םיצע

 לש תבכרה תנחת לע הנוממ היהש ופאקה .וילא םאיבהלו םירמוח "ןגראל"

 ןיכי ולש ריסאה־חבטהש ידכ םיירט תוקרי "ןגראל" םיריסא חלש ,הרוד הנחמ

 לכו םיטחמו םיטוח ומצעל "ןגראל"ךירצ היה יליוו לש רלדנסה .םימעטמ ול

 תא "ןגראל" םיביתנ אצמ ופאקה .םייפגמה תא ןיכהל לכויש ידכ םירמוחה

 םיטייחהש ידכ ,הבוט תוכיאב ספסופמ דב הרפתמהמ "ןגרא" אוה .םירמוחה

 .יסור רייצ היה הירגנב םירזועה דחא .הדימ יפל ריסא ידמ ול ןיכהל ולכוי

 רייצו םימילש םימי בשי הלהו רויצ-ריינו עבצ-תונורפע ול "ןגרא" ופאקה

 וירבחל ופאקה קפיס תויפרגונרופה תונומתה תא .תונוש-תוחונתב בוחר-תונוז

 ולעהו אכודמה ינימה רציה תא וקפיס הלאה "תוריציה" .םירחא םיכרצמ רובע

 .םילועמה "םינגראמה דחאכ" יליוו ופאק לש ונרק תא

 רבדה ךפה ליבקמב .רתומה לובג לע ,עובק להונכ השרתשה "ןוגראה" תטיש

 תשנענ - תספתנו תלשכנ .םח-לע תספתנ אלש ןמז לכ ,בותכ-יתלב קוח ןיעמל

 בנגכ ,שנוע לביק - ופאקה תוחילשב ספתנש ריסא לכ .תוילאימולמשה לע

 תחלשנש תנעט םא ,ךפיהל .רזע אל ץורית םוש .יוארכ ודיקפת תא אלימ אלש

 תא עדוי ךניאו ןישלמ ךנהש הז לע :לופכ היה ךשנע - בונגל ופאקה ידי לע
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 חרזא תייה ןמזמ אלש ןמיס ,טילשה לעו קזחה לע םילח םניאש ,הנחמה יקוח

 ...תוקלמ גופסלו שנעיהל ךילע ךכ לע םגו ,תונחמב וקנאנ םירחאש ןמזב

 תזחשהו רושמה לוק .תואלקחה ילכ ןוקיתב קוסע תויהל דימת יתלדתשה

 ענה ,םילמנה־ןק תרומזתמ דחא תויהל ,יירנסרעגה ללחב רסנל ךירצ היה םילכה

 תויהל יל המרג תפדרנה היחה תשוחת .ךיירה לש ויתומישמ יולימל ףרה ילב עזו

 יתקדב יתנקיתש םילכה תא .יביבס רעוב לכה וליאכ ץורל ."הישע״ב ,העונתב

 רטמורב-לש-הנוכת ימצעל יתלגיס .שיטפב הכמ דועל םה םיקוקז אמש בוש

 יתעדי ,תרטקמה ןשע תפישנ יפל .ךפכפהה יליוו ופאקה לש וחור בצמ תדידמל

 ססות ,היה המוק ךומנ .ותורמל םינותנה םיריסאב ומעז תולכל דמוע אוהש

 .ןוניגה יחטשב ודבעש תונושה תוצובקה ןיב רייסמו ץר דימת ,ץיפקכ חותמו

 העוקת ,ףגמ תייומד תרטקמה .יסלק-ידוהי־ףא שממ ,ךורא ףא ,רשנ יניע ול ויה

 דימת חילצה אוה .קבט הסוחד רוע תיקש היוצמ וסיכבו ,ץומקה הפה תיוזב

 .םינוש תורוקממ ןושיעל קבט ומצעל "ןגראל"

 דצמ תורעהו תולקת ול ויה אלו בטיה לכאש ירחא ,וילע וחור בוטכ

 ריסא רצוע היה .חפונמ סוטכ בבותסמ היה ,ראלק רריפנטור .ס.ס-הנוממה

 הנופ היהו (תיסורה הפשב טפטפל עדי יכ)יסור ריסא ללכ ךרדב ,ורקיב ץפחש

 לגלגו קבט חק ,(יאלוקינ ארק יסור לכל)יאלוקינ הנה אב" :תוינמ׳הרבחב וילא

 .לכואמ רתוי בושח קבטה היה םינשעמ םיריסא ליבשב ."...הירגיס ךל

 יקש לש הבע םוח ריינב לוז קבט תצק םילגלגמ ויה םיתייפכה םינשעמה

 .קבט לש םעט םועטל ידכ ןשעה תא םיעלובו הירגיסה תא םיתיצמ ,טלמ

 ספות היהשכ וא ,ינפקותה ליגרה וחור בצמב יליוו ופאק היהשכ ,תאז תמועל

 היה - תוקרי תצק ״ןגראל״ ולש ופאקה ידי לע חלשנש רחא ודנמוקמ ריסא

 .ינסרוד רשנל ,תפרוט היחל דימ ךפוה

 .ןברק ספת יליוו םא תוארל ץיצמ יתייה םילכה ןסחמ לש ףירצה ןולחמ

 ןיבמ רמתה תרטקמה ןשעו תוקרוחה ויניש ןיב תרטקמה תייפ תא קיזחה םא

 תחא םעפ .רחא ודנמוקמ "ןגראמ" ספתנש יתעדי - ץומקה ויפ תויוזו ויריחנ

 שרדו ףירצל ץרפ יליוו .םישולת רזג יליתש המכ ודיבשכ רגובמ יסור ריסא ספת

 הליעיו רתוי הלוגע ,הריפח־תא לש תידיב התוא ףילחה ךכ רחא .שוכמ לש תידי

 די לע דמע ,וכותב (יסור) 11 תואו םודא שלושמ לעב ,להובמה ריסאה .רתוי

 לב יאנת ,חרסש ריסא תוקלהל שגינש ינפל ולשמ רדס היה יליוול .ופאקה
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 םא" :הינתהה תא עימשמ היה ךכו ."...הבהא ךותמ םירוסי תלבק" :היה רובעי

 הריפסה תא ליחתמ ינא ׳יוו-יוא׳ ןוגכ איהשלכ החינג וא ,הקעצ לוק עימשת

 ןבשיה לע תוקלמ םירשע היה ספתנה ריסאל בצקוהש שנועה ."...הלחתהמ

 ופאקהש קופיסהמו האנההמ קלח ויה ,םיאנתהו תוכירדה ,הנכהה .ףושחה

 םייוניעה תכאלמ לא שגינ בהלנ דיסח לש תוקבדב .האקלהה ינפל ןיגפה יליוו

 ...השעמה ינפלש "...דוחי םשל״ה קר רסח היהו

 .םירשעה תגיפסל ומצע ןיכהו הקיתשב ןידה תא קידצה ספתנש ריסאה

 תא דירוה ,הטמ יפלכ םיספה יסנכמ תא לישפה ,ותרוגח תא חתפ אוה

 לע האריבו המיאב ןחג .חרקה ושאר תא ףטעו תספסופמה ריסאה תצלוח

 .םידדצל וציצה יליוו לש תוינסרודה ויניע .ול ןיכה ופאקהש אסכה-״חבזמ"

 םוש עמשא אלש יתיוק הרוצע הליפת לש הקיתשב .המישנה תא ונרצע ונלכ

 לופנה ןבשיה לע תיחנהל לחהו םילבוחה-לקמ תא דיה ףכב תפל ופאקה .החינג

 .םילכה ףירצב הדהדה לקמה תחבא .ףכ דעו ףלאמ ,הכמ רחא הכמ יסורה לש

 ועמשנ ולש םיינישה-תקירחב .ופאקה לש ירשנה ופא לע ופטנ העיז ילגא

 .הנורחאה הכמל הכחמ ותצלוחב ףוטע עשיה רסח הכומהשכ ,םעזהו לוכסתה

 לע םינש אולכ ותויה לע ומעז תאו ותשלוח תא ופאקה ןיגפה ריסאה תאכהב

 ילב באכה תא גופסל קפאתמו חור ץמואב דמועה ןברקה לע זגר ילואו .םינש

 לוכי היהש ,ריסאה לש ותרובג זוע לע יתיאתשה .הלק החינג ולו עימשהל

 .המואמב ול רוזעל ונלוכי אלש ובאכו ורעצב יתפתתשהו ,ילש אבסה תויהל

 .ןברקה דצב תויהל יתיאגתה

 חקל .םילכה-תמירע לע תודרמה-הטמ תא ופאקה קרז ,תוקלמה רמגב

 אלמ ןשעהמ ףשנו םשנ ,התוא תיצה ,ירט קבט הכותל סחד ,תרטקמה תא

 םיספ לבק ןבשיה רוע .בואכהו ףופכה ובג תא רשיי ,הכומה יאלוקינ .ויתואיר

 ויניע לעמ ותצלוח תא ךשמ אוה .תורובחו תוכמ יעבצ ,לוחכו םודא יעבצב

 עגמ - הצלוחה תא םכותל ליחשהו םילשפומה ויסנכמ תא םירה .השבלו

 יליוו ררחש םרטב .תכלל הנפ לפשומו הכומ .דואמ ול ביאכה ספסוחמה דבה

 רפסמ תא םושר ,יאלוקינ הנה אוב" :תגליע תיסורב רמאו ול ארק ,ונברק תא

 המחלמהשכ ,1279 רעמונ גנילטפה יליוו ןוסלוא - ימש תאו ילש ריסאה

 ."...יתוא גורהל לכות רמגת
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 אל אוה .חצר-תוקלמב ריסא שינעהש םעפ לכב ,עובקה "ןרדה״ה הז היה

 ןימאה אל יאדוו ,זוכירה תונחמב םייחב והשימ ראשיי םעפ-יאש ןימאה

 יניעב היה ופאקה לש לתופמהו ךפכפהה ויפא .המחלמב ודיספי םינמרגהש

 .אסיג ךדיאמ בל־בחורו דחא דצמ תירזכא תוגהנתה .הרותפ יתלב הדיח

 ךפוה היה - וילע הנוממה .ס.ס-המ הפיזנ לבקמ היהשכ ,זגורו סעכ תעשב

 .תויופצ יתלב תובוגת ול ויה .וכרדב עלקנש ריסא לכ סרוד היהו םדא-תייחל

 תויוזבה תודובעב דיבעמ היה םתוא ,םייתפרצ םיריסאב םקונ היה דחוימב

 םירוראה םיתפרצה" :קעוצו ףדגמ םילכה ףירצל סנכנ היה .רתויב תושקהו

 האנשה ."!חקל םתוא דמלא ינא ...!!םהה םילוונמה םיטסיאוגאה ...!הלאה

 םע רוצע היהשכ ןכש ,הדימ דגנכ הדימ םהל לומגל ןוצרהמ העבנ םיתפרצל

 םירחאה םיריסאה .םודאה-בלצה ךרד ןוזמ-תוליבח ולבק םה םיתפרצ םייובש

 ולכאו תוליבחה תא וחתפ "...םהה םירוראהשכ" תולכ םיניעב םילכתסמ ויה

 ,"...תויקינקנה תא וכתח םהו - תועבצאה תא ונל ונכתח ונחנא״ .דבל לכה

 !םקנו םלישל תעה עיגה ןכ לעו

 ןבכ רוחב ,ידוהי אל ,יתפרצ ריסא ודנמוק־יירנטרעגל ףרוצ םימיה דחאב

 םודאה שלושמה ךותב ? תואה התיה יליוו ופאק ליבשב .שמחו םירשע

 היה וב לקתנ היהש םעפ לכב .רפה יניע לומ לא ףנומה םודאה טוטרמסה

 היה ,תונמאנ תוכמ ותוא הכמ היה הדובעב תולשרתה לש הנאותב :ול קיצמ

 טילחה ושואי בורב .האוצה יליבומל ותוא חפסמו תושק תודובעל ותוא ריבעמ

 הז היה ללכ ךרדב .תלמשוחמה רדגה ןוויכל הציר י״ע ולבסל ץק םישל הז ריסא

 .דימ ותוא םיגרוהו וילע םירוי ויה הרימשה ילדגמב .ס.ס-ה ירמוש ,חוטב תומ

 קוידב וב ורי םירמושה .םינושארה םירודכה ואיטחה ,ולזמ רסוחל וא ,ולזמל

 רעתסה רזכאה ופאקה .אילפמו הומת רבד הרק ןאכו .חטשב היה ופאקהשכ

 ץוחמ לא ליתה יטוחו רדגה ךבסמ ותוא ךשמו וחוכ לכב ותוא ספת ,ריסאה לע

 ףירצל יתפרצה תא סינכה אוה !וליצהו - הרימשה ילדגמ חווטו יריה חווטל

 רתוי הדובעב ותוא ץבישו םימ סוכב ותוא עיגרה ,אסכ לע ובישוה ,םילכה

 .םינושארה ןיב קרמה תנמ תא לבקיש גאד םוי ותואמ .םיריעצה תצובקב ,הלק

 .ודנמוקה לש ץרהו ריכזמה יוולב הפקה ידכ תא םיאיבמה םע ותוא חלוש היה

 .םינוממה יניעב ןח-תאישנו היצקטורפל ןמיסכ הבשחנ וז תוחילשש רוכזל שי
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 ביואמ ךפהש ,יליוו ופאק ,הזה רזכאה שיאב לחש ךפהמה לע יתיהת הברה

 םיריסאל םהיתוליבחמ וקליח אלש הלאל ךייתשהש יתפרצל אקוד ,בהואל

 ...םירחא

 ןיעמ הילגרלו הנטק העבג התיה ,םילכה ףירצמ רטמ 500־כ לש קחרמב

 שולש־םייתשו םינפש לודיגל לול ופאקה םקימ םש .תיעבט הרעמ וא העלסמ

 החמומ היהש יגלבה רוטקיו :"קשמ״ב ולפיט םיריסא ינש .םירובד תורווכ

 הניפ .ופאקה לש ויפגמל גאדש יסורה רלדנסהו ,םירובד לודיגו תוקרי ,םיחרפל

 תוברק הכנ היהש ,ראלק רריפנטור .ס.ס .ופאקה לש ותמזוי התיה וז תרתסנ

 .ןיע םילעהו םינינעה דוסב היה ,ודנמוק-יירנטרעגה לש חיגשמה תויהל חלשנו

 .םינפשה-רשבמ לשבמ היה ופאקהש םימעטמהמ דבכתמ היה םעפ ידמ

 רוחנל ידכ םטופמ ןפש ספתו .ס.ס-ה תא עיתפהל יליוו הצר םימיה דחאב

 האיבהו תוימדקה הילגר יתשב זחא הנכסמה היחה תא .דקפמה ליבשב ותוא

 תא טישפהל עדוי ינא םא יתוא לאש םמורמ חור בצמב .םילכה ףירצ לא

 תוחוכ לכ תא יתסייגו ,"לכל החמומ" לש ןורקעה תא יתלעפה ןאכ םג .ןפשה

 ונייהש םימעפה ןתואב יתרכזנ .ילש "ןכ״ה תא יתאצוהש דע םירתסנה ישפנ

 יבצ ךיא תוארל ,"קירבטכאלש״ה - ירפכה הטיחשה תיב לא רדחהמ םיצר

 וניצרו םילודג םינרקס ונייה .הטיחשל תודמועה תומהבב לפטמ טחושה קיזייא

 זעה וא לגעה ראווצ לע ןיכסה־ףלחה תרבעהמ לחה ,ךילהתה לכ תא תוארל

 תא ששמל יתבהא .הטיחשה-תיב לש ץעה תפצר לע תיצמתה־םד תזיתנ דעו

 לש תוחפונמה תואירהו טחוש לשריה ׳ר לש ויפב הנקהשכ תוחפונמה תואירה

 יל רזע הז לכ .טחושה לש ןקזה תאו םינפה תא תוריתסמ הטוחשה המהבה

 .ןפשה תא טישפהלו טוחשל ןויסנב דומעל יתטלחהשכ ,הקוצמ תעשב ,התע

 ןפשה סכרפ ,ןיכס יתשפיחש דע .ראלק רריפנטורה .ס.ס םג סנכנ םייתניב

 .ליחתהל המב יתעדי אל .ופאקה לש תתפולה ודיב

 םמהל שי לכ םדוק ...הז תא םישוע ךיא ךתוא דמלא ינא ...לרפ ,הנה אוב"

 היולת הראשנ הנכסמה היחה .השעו רמא ,"ופרעב הקזח הכמ י״ע ןפשה תא

 םומהה ןפשה תא יתילת .המשנ תאיציבכ ורפרפ הינזוא יתשו ופאקה לש ודיב

 היה ךכ .הטמלו ראווצה ןמ ורוע תא טישפהל יתלחתהו שרקב עוקת רמסמ לע

 .דחפמ הדער ידי .ולש זילטאב םיאלטה תא בצקה קילמ םהרבא טישפמ
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 אלש יתדחפ .יל ועמשנ אלש טעמכ יתועבצאו ילע ולכתסה ופאקהו .ס.ס-ה

 ינש לש םתחיש תא יתעמש הטשפהה ידכ ךות .שנעאו הנוכנ הדובע השעא

 ...םידוהי דוע וראשנ ,חא ,חא" :טילשה .ס.ס-הו ריסאה ופאקה ,םינמרגה

 ותדובעל המוד והשמ יתישע ,אשרוו די לע (11״ו5<:111ג§ק1גז2) ץאלפ קאלשמואב

 עטכולפראפ) ...םימורע וגרהנו וטשפוה םידוהי תואמ ...הזה רוראה ידוהיה לש

 ."(...ןעדוי

 רקיע .גלש םג דרי םימעפל .דואמ רק רבכ היה 1944 תנש לש רבמצדב

 .ואפקי אל םיחמצהש גואדלו תוממחה לע רומשל היה יירנטרעגב הדובעה

 ויה תואלקחה יחטש .םיחמצה תא םמחל ידכ טפנ ירונת "ןגרא" ופאקה

 הארנכ .וחרב םינפשהש ונאצמו הדובעל ונעגה דחא רקב .גלש םיסוכמ

 סנכנ יליוו ופאק .בולכה תלד תא רגס אל ,עשורמה עשרה קדיו ונלופה ץרהש

 שפחל ודנמוק-יירנטרעגה לכ תא סייגל םוקמב וב טילחהו ינסרוד חור-בצמל

 גיש םהל היהש הלא לכל עיגמש שנועה תא רבכ ןנכת ופאקה .םינפשה תא

 םינפשה תא דוכלל ונחלצהו ונרזפתה גלשב תובקע יפ לע .םינפשה םע חישו

 .עיגה ראלק רריפנטורהש ינפל םילהובמה

 ,ופאקה לש ישיאה רלדנסה .הרומח רתוי הלקת התיה רוטקיו לש תרווכמב

 רבתסה .םירובדב הברה ןיבה אל ,ופאקה רובע םייפגמ "ןוגרא״ל החמומה

 ישדוחב .תובר םירובד לש ןתומל םרג ,רלדנסה לש שיטפה תוקיפד שערש

 קר .רכוס - דחוימ ןוזמ ללכ ךרדב םירובדל םיקפסמ ,החירפ ןיאשכ ,ףרוחה

 החמומה רוטקיו .הנועה יחרפ לש םבולבל דע תולעופה םירובדה תודרוש ךכ

 רוטקיושכ עגרנ ופאקה .םירובדה תאייחה לע לומעל לחהו לודג ץחלל סנכנ

 תא ביחרת תרווכמהו ,תורווכה הנששואתת ביבאה תפוקתל דעש ותוא ענכש

 .ךכש ופאקה לש ומעז .היתולובג

 סנכנ ,ו944 ,הנש התואב ויתסה לש םימיה דחאב .ינורכזב תרחנ דחוימ ערואמ

 ועיצקהל ,ץע לוב תחקל ילע דקפ אוה .םעזנו רעסנ ולוכ ,םילכה ףירצל ופאקה

 ,"עפאווטפול״המ םילייח ינש ואיבה ץעה לוב תא .ס.ס-ה ליבשב וקילחהלו

 .הנחמה תברקבש ןזואהדרונ ריעה לע הנגהו הרימש תדמע הל התיהש

 הינפשה לש הרעמה תברקב ונעקת רטמ ינש ךרואב עצקוהמה לובה תא

 תצובק יתיאר קוחרמ .ונופ םוקמ תברקב ודבעש םיריסאה לכ .תרווכמהו

 ירחאו ,תוירי ונעמש .ץעה לוב ןווכל שומח אל דחא לייח םיולמ .ס.ס ילייח
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 םילייח ינש ידי-לע תררגנ םילגלג ינש תב תיאבצ די-תלגע וניאר העש עברכ

 .תיאבצ הכימשב הסוכמ הפוג הילעו

 םע רשק ול היהש הארנכ .תומל ןודינ .ס.ס לייחש ופאקה רפיס טקשב-טקשב

 .הרוד הנחמב הלעפש םיריסאה תרתחמ
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 יזנכשא חקורה
 ירפכה לשנא ,רו

 לשנא ׳ר - תחאה :ינורכזב קומע ותרחנש תויומד יתש ויה ו41 קולבב

 הנחמ לש םיחנומב ןקז ,50 ןבכ ידוהי .שורומרמבש שטערימוגארדמ רבגניא

 העפוה לעב ,תולוגע וינפ ,רימת ,ריעצ היה ינשה .המדא דבוע ,ירפכ ,זוכיר

 וירבח .אשאק־עצישוקמ חקורה ,יזנכשא ןודא - תינמרגו תירגנוה רבוד ,האנ

 הרהנמב 11 ׳סמ ודנמוק-טכאשב ודבע םהינש ."יאושאק״ םתס ול וארק

 ויה םהינפ .םישק ויה הדובעה יאנת .¥2־ו ¥1 םיליטה לעפמ - תיעקרק-תתה

 .רואו ריווא רסוח ללגב תורוויח

 רוזאבש םיירפכה םידוהיה תא וריכה אל םיירגנוהה םיללובתמה םידוהיה

 דחיא םנמא בערה .שידיי ונרבד ונחנאו ,תירגנוה םהיניב ורביד םה .שורומרמ

 ,תוקריל ונעגעגתה .םינרדומה םירגנוההמ םינוש ונייה תאז לכבו ,ונתוא

 ונשגרה ףסונבו ,תודשה ילוביו םימה עפשל ,עיבשמה יתיבה םחלל ,תוריפל

 םינמזה־חול תא דבאל אל ונלדתשה .דומילבו הליפתב ,תסנכה-תיב ייחב ךרוצ

 .םיגחהו תותבשה לש

 "םינגטמ״ו "םילשבמ" ויה ,םיפייעו םיבער םתויהב ,תירגנוהה ירבוד םידוהיה

 תאז התיהש ינמוד .ואיצמהש ינוימדה "זובטמ״ב םיבוט םילכאמ ינימ לכ

 םיטירפת ביכרהל :תירגנוה ירבוד זוכירה תונחמ יריסאל תדחוימ העפות

 ךות ,דקפימב הדימעב ,היונפ העש לכב .םתנכה ןפוא תא םיטרפ יטרפב ראתלו

 "םילקוש" ויה תונקיידב .םילכאמ "םילשבמ" ויה תונמדזה לכבו הדובע ידכ

 הקירפפה וא רוחשה לפלפה - םינילבתה תא ,חמקה תא ,רשבה תא

 .םיציבב ברועמ קינקנ "םינגטמ" ויה םה ..."םינגטמ״ו "םילשבמ״ו - המודאה

 לש ןוגיטהו היפאה תרוצ תא םיריהב םיעבצבו םיטרפ יטרפב םיראתמ ויה

 הדיפקב ראותמ היה ("רחא-רבד״ה :וניפב) ריזחה-רשב בכרה .המדאה יחופת

 םימעפל .רשבה-תבכש עבצו ןמושה יבוע ,הנושארה הבכשה יבוע :תונקיידבו
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 ויה םירגנוהה םידוהיה ןיב .טירפתה תא המילשמ תנמש לש תפסות התיה

 ךותמ .םהילע םג חספ אל ידוהיה לרוגהש םירצנתמו םיללובתמ הברה

 "תוגועה-תייפא" היה היפאב םלש קרפ .םתודהי תדימ ונעדי ובכרהו טירפתה

 עבראכ קר ונייהש ןויכ הב ונרבד אל ךא הפשה תא ונבה ונחנא .הפה-לבהב

 ימימ הפשה תא ורכז דוע םירגובמה .ירגנוהה שוביכה ןוטלש תחת םינש

 רמגב ׳לשבמ״ל תירגנוהב םיליחשמ ונייה םימעפל .ירגנוה-ורטסואה ןוטלשה

 "."לכהש" ריזחה לע ךרבל תחכש ...ינודא ןובאתב :לכואה תנכה

 קצקצמו בישקמ םימעפל היה ,עצישאקמ חקורה יזנכשא ןודאה ,ונעדוימ םג

 היהש ונל עדונ תוחישה ךותמ .וירבח לש "לושיב״ה תעשב תוינתוואת םיתפשב

 םוקמב) עורזה לע ןבל טרס ול היהש ןוויכמ םינורחאה ןיב וטיגל סכנו ,חקור

 חלשהל "וכז״ש םיבר ויה .ורצנתהש םידוהיה לכ ודנעש טרס ,(בוהצ טרס

 "םיעבצ-רויע" היה הלגנמש הארנכ ...םיסחוימ לש ןבלה טרסה םע תופרשמל

 ...בוהצל ןבל ןיב ןיחבה אלו

 ןודא .ןורתי םוש ןבלה טרסל היה אל ואבלטימ-הרוד הנחמ לש רטשמב

 .ידוהיה לרוגלו ,הדובעלו למעל בוט ידוהיכ וחרוכ לעב בשחנ יזנכשא

 וכירעה םיירפכה .חקורה ודידי תא ץירעמ היה הדובעל ורבח רבגניא לשנא ׳ר

 .ללובתמ ידוהי היה םא וליפא ,םעמ םרומה אפורה תאו חקורה תא דימת

 לע רבוע אוה םא וליפא ,חלוגמו דמולמ ידוהיש הקיתשב המכסה ןיעמ התיה

 וקוסיעו ותונדמל ,רפכה שארו רמוכה םע אקוד דדוימ אוהו םירוסיא הברה

 .לכה לע םירפכמ ,בושח ךכ לכה

 היה לשנא ׳ר םיצוצרו םיפייע ורזח דחיו הדובעה ודנמוק לא הצירב ואצי דחי

 עומשל ןזוא הטמ וא ,הפוטח הליפתל ףרטצמ ,םירכמהו םירבחה תניפל הנופ

 םירענהמ םחל תיזכ "האוולהב" לבקל חילצמ היה םימעפל ."הרות-רבד"

 ויניע .רזג וא המדא-יחופת תופילק אוצמל חילצהשכ רשואמ היה .םיריעצה

 הוקמו ,םירחאה תאו ומצע תא םחנמ ,ךייחמו חנוג היה .בוצע ךויחב זא וקרב

 ,םיריעצה םירענה לא הנופ היה תיסיסע שידייב .לאגהל הכזנו עיגיש םויל

 .םיריעצה וידכנ ןיב בוט אבסכ בבותסמו םמוי רדסבו םתדובעב ןיינעתמ

 ץוצרו ףוג דבכ הדובעהמ רזוח היה ,ריעצה קנעה ,יזנכשא ןודאה חקורה

 ףטוש ,תונתבערב אמוג היה קרמה תנמ תא .רהרוהמו בוצע דימת .המשנ

 םיניינעב םיקוסע וליאכ םיצצורתמה םיריסאב שעמ-ספאב ההובו ילכה תא
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 היראכ ןרזמה לע ערתשמ ,םישגרדה תניפב דדובתמ היה בור-יפ-לע .םיפוחד

 תאצלו םוקל ארוקה ץוש-רעגאלה לש גנוגה לוצלצל דע וידגבב םדרנו עוצפ

 .הדובעל

 ,ץעה ילענב תולוענה ,םיילגרה .םירק ויה םירקבה .ריואב דמע ויתס לש חיר

 תוצק לעמ םיריסאה עבוכ תא ךושמל ונלחתה .רוקהמ עגפהל תונושארה ויה

 םימיה ,םיגחה ברע לש תוחילסה ימי תא יל וריכזה חורהו תורירקה .םיינזואה

 םכשה רקבב םימק ,"טפשמה ךלמה" תארקל םיננוכתמ ונייה זא .םיארונה

 ."תוחילס" רמולו ללפתהל

 ונרבע .םידקפימה שרגמל דע רכינ קחרמ היה ,141 קולב ,ונלש קולבהמ

 לע םישורפ ויה הנשה-ירוק ןיידעש םיריסא וטלפש םיפירצה ןיב תוריהמב

 .שגונה ופאקה לאו ולש הדובעה ודנמוק לש טלשל ץר דחא לכ .םהיפעפע

 םימזמזמ ונייה םש ,"לעפא״ה לא םיצרו םיזפחנ ונייה על׳אפיל ינכש םע דחי

 ולזמ לזמתנ .תוחילסה תרימא רדס ךותמ "םימחר אסכ לע בשוי ךלמ ל־א" תא

 לש םידגבה ןיב אצמו ,קלופ ריאמ־םייח ,דאלג־ןעילאפ רפכהמ דחא ריסא לש

 רקיה ןומטמה תא .טמוקמ ןטק הליפת רודיס םיידוהיה םיטרופסנרטה דחא

 ואיבחהו ,דבה תויראשו לבזה תא קרזשכ הרפתמהמ איצוהל חילצה הזה

 דוס-ירמושו הלוגס ידיחי .םוקמ תברקב אצמש העוקש הלודג ןבאל תחתמ

 .וששמלו רודיסה תא תוארל ולכי

 .םידוהי םיריסאמ ולוככ ובור בכרומ היה הירלדנסהו הרפתמה לש ודנמוקה

 ויה םהמ הברה .דלאוונכוב ךרד ץיוושואמ טרופסנרטה םע ועיגה םבור

 הכאלמה יתבב .םידוהי ידיב הריעזה הכאלמה יפנע לכ ויה םש ,שורומרממ

 םיילענה ינוקית ידכ ךות .דחוימ יווה רצונ הרודב םיטייחהו םירלדנסה לש

 הפו ,הפשל ולגרתה םיניצקהו .ס.ס-ה ירמוש .שידייב םהיניב ורבד ,םידגבהו

 ונחנא .םיאכודמה "םינודוהי״ל גועלל ידכ שידייב םילמב ושמתשה םשו

 ,תיסחי החונה הדובעה ללגב םהב ונאניק ,ץוחב םינוש תומוקמב ונדבעש

 םיילענה ללגבו ,הדימה יפל םירופת םייקנ םידגבב םהלש רדוסמה הארמה

 .תומאותהו תומלשה

 ךיראתה לע ונל עדונ םיטרופסנרטה דחאמ לבא ,ונל היה אל ירבע חול

 םיריסאה דחא שגינ גחה ינפל םיימוי .הנשה-שאר ימי ינש לש קייודמה

 לש ׳רמעמ־ןב" רבכ אוהש שיגרהש ,הכאלמה-תיבב םיקיתוהמ ,םיידוהיה



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב 200

 שקיב ,ותושפט בורב רתוי ןוכנ וא ,ותומימת בורב .השקב ויפבו .ס.ס-ה ןיצק

 רמולכ ,הרצק הליפת ללפתהל ולכויש ידכ ,ידוהיה גחה םויב "תובשחתה"

 םירחאה תאו ומצע תא ןכיס עודמ ןיבהל השק .ןמזה ינפל םתוא ררחשל

 לא טרפבו .ס.ס שיא לא תושר ילב הינפ לכש עדי ריסא לכ ירה .תאזכ הינפב

 ,םיגחה רכזל והשמ תושעל ףחדהש הארנכ .שממ תושפנ תנכסב הכורכ ,ןיצק

 ושטשט - ״םיקוזינ םניא הוצמ יחילש״ש ןימאמה ידוהיה לש תומימתהו

 שאב וקלדנ ויניע :.ס.ס ישנאל תיסופיט התיה ןיצקה לש ותבוגת .ןויגהה תא

 ןכ ,ןכ) ...עדוי עטכולפראפ ,עגאטרעייפ ןבאה יז ,לקנעי ...אי ,אי" .האנשה

 ]ג,]2,]111^61,516 !ובלשת ?616זזג§,...רורא ידוהי ,גח ימי םכל שי ,לקנעי

 ."(...ךלש הדובעב ךשמה) ...ןכאמ רעטיוו זאל 011(16

 ,ףירצל תכלל וננוכתה ,דקפימהו ליגרה תודבעה םוי םויסב ,םויה תרחמל

 תריפס םויס םע .םויה דובכל הפוטח הליפת ןגראלו םחלה תנמ תא לבקל

 לכ" :זירכה לוקהו .תוער רשבמה םוזמז ,םילוקמרה םוזמז עמשנ םיריסאה

 רחא קרו ,"הנחמה תא תוקנל םיכלוה םשמ ,שרגמה לע ראשנ 141 קולב ןדויה

 .ס.ס ישנא .ןושילו ףירצה לא דועצל - (2למו21־50ל161־6ת)״ןרישראמ בא״ לכונ ךכ

 לכ .הנחמה תא תוקנל תוכמבו תופיחדב ונב ץיאהל ולחה םיאופאק יווילב

 תא ולבק םירחאה םיריסאה לכ .ףוסאלו םירהל םיכירצ ונייה שרק וא ץע ,ןבא

 שנוע - שממ הכשחה תדר דע ןויקנב ונכשמה ונחנאו החונמהו לכואה תנמ

 .ישילשה ךיירה תמדא לע ןאכ "גוגחל" וניצרש ידוהיה גחה לע

 .ןושיל קולבה לא ונדעצ ,לאוגה םוזמזה עמשמל םייתעשכ ירחא

 עדי ,ידנלוה - וכותב העובט א תואו םודא שלושמ לעב ,רעטסעטלאקולבה

 .ברע-תחורא ונלבק אל - הנחמה יוקינ תדובעל ףסונב שנוע ולביק םידוהיהש

 .םירענה םיריסאה ליבשב םחלו קרמ תצק וירבח לצא "ןגראל" חילצה אוה

 .הרובגב ןכוסמה ודוס לע רמשו ידוהי היהש ונל עדונ המחלמה ףוסב

 קוחרה דההו ןורכזה .ונתוא ופטש םיעוגעגה .הלילה תדר םע שדקתה גחה

 םייווד ,םיפייע ףירצל ונסנכנ .הלפשהה תאו בערה תא חיכשה הנשה שאר לש

 תונב תוטימה ישגרד ןוויכל הלעמ יפלכ ףוגה תא ופחד םיילגרה .םימלכנו

 תאז התיה .הררתשה תומ תממדו םישרקה לע ונערתשה .תומוקה שולש

 רוזחמ ונל היה אל .היוודו הקומע הקעז לש הליפת ,תמליא הליפת לש הימוד

 םג היה ,אבחומה רודיסה .תוירבע תויתוא םע ףד אל ףאו רודיס אל ,הליפת



 201 4$ ירפכה לשנא ׳רו יזנכשא חקורה

 תכלל קיפסה אל ,קלופ ריאמ םייח ,רודיסה לעב .ןבאל תחתמ ,ולש קוניצב אוה

 בירעמ תוליפת ודהדה ונינזואב .ןנכותמכ רודיסה תא איצוהלו הכשחה ינפל

 .ואנקריבל תובכרה קושקש םע ומדנש תוליפת ,םעפ לש הנשה שאר ליל לש

 .ס.ס-ה תאנש ללגב אקוד ללפתהל זע ןוצר ונב היה .ינשה לע דחא ונלכתסה

 המדאה הבעמב הכפמה ןיעמכ ונכותב עבעב הרוצע הקעזב ץרפתהל ןוצרה

 ילענב ,םישגרדה ןיבש תומצמוצמה וניתומא ת״לדב ןאכ .ץורפל ךרד שפחמו

 ךותב ,תומה-תלוגלוגו ליתה תורדג ןיב ,דס ומכ םילגרל םידומצה ץעה

 תורמל תויחל ,חצנל ןוצרה ונב רבג ןאכ אקוד - רזכאה םיעותעתה־םלוע

 .לכה

 ,םישגרדה ישרק לע ןועש ,ןקזה השמ ׳ר דמע ,תועמדמ תוצמצממ םייניעב

 "םימחר אסכ לע בשויה״ו ןידה םוי ןיבש דוגינה־תמצעב ורהרהב םעפנו שגרנ

 רענתה תוימואתפב .םימחרה ירדענו תוירזכאה יאלמ תולילהו םימיה ןיבל

 ,ודנמוק רעגינייר-עסארטש לש ,"תובוחר-אסאטמ" לש תינוציחה הפילקהמ

 זיא טנייה ,ןדיי ...!וישכע הנשה שאר ליל ירה ןדיי" :רבש תקעז ,הקעצ טלפו

 "...םויה גח !בוט־םוי

 על׳אפיל ,עוואלאוומ הרשע עבראה ןב בוטה ירבח .תוזירזב תוטימהמ ונצפק

 דיל תודמע וספתו ודרי ,ומק םיבר .ללפתהל ןמוזמו ןכומ ידי לע דמענ ,רזייוו

 אלש תלדה דיל ונרמש .םיללפתמ ונאש ןולחהמ וארי אלש ךכ ,תומוקה תוטימ

 .ופאק וא .ס.ס לש ימואתפ רוקיבמ עתפונ

 ,רמטס ידיסח חסונ ינייכב ןוגינב הפ לע תיברע-תליפתב ליחתה השמ ׳ר ןקזה

 טק עגרל יתמצע .םיארונה םימיה תליפת לש ןוגינבו םוזמזב ופרטצה םירחאו

 .תויששעו תורנ ןומהב ראומ םעפ לש תסנכה-תיב תא יתיאר בושו יניע תא

 םילגלגמו םיפופצו םיפופכ םידמוע ,םינבל םילטיקב םיללפתמה תא יתניימד

 ןוצרה ונב רבג ךכ הליפתהמ םיעטק דועב רכזהל ונכשמהש לככ .העמדו הליפת

 תוכבל חוכה ןכש ,תונחמב רידנ רבד הז היה .בוש חתפנ תועמדה ןיעמ .תוכבל

 לככו ,רוגסו לוענ היה ,תוקוצמל טלפמ היהש תועמדה רעש .ירמגל םלענ

 םימעפל .ןוצרה עדגנו ןיעמה שבי .יכבה טעמתנ תוקעומהו תורצה ורבגש

 .אב אל יכבהו ,םייתפש ונכשנ ,לבסה לע לקמה יכב ותואל ונעגעגתה

 חרקה הטעמ תא וסימה ,תוכלמה ילבו רפושה ילב ,תונורכזהו הליפתה

 םוזמזה ,הליפת־תגאשל הכפה הימודה .טק עגרל םלענ אוה םג דחפה .ארונה
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 וררועתה ,תופייע בורמ ומדרנש םיריסא .םיאצמנה לכ תא ףיקהל לחה

 :שידקה תא םימזמזמ ונדמעו ,וניפמ ענמנש קרמה תא ונחכש .ןינמל ופרטצהו

 ."...אליעלו אליעל..."

 םוקמב וב .וחכשנ םיקרפ הברה .םיישקב ץ״שה לקתנ הדימע-תליפתב

 תויהל ןמזומ - רדסה יפל אלש וליפאו םייוסמ עטקב רכזנש ימ לכש םכסוה

 םייחל בותכו" - םיארונ םימיב רמאנה טפשמל ונעגהשכ .רוביצה-חילש

 םלוכ .וירחא ורזח םלוכו םעפ דוע ןקזה השמ רזח ,■׳ךתירב ינב לכ םיבוט

 היה תושגרתהה איש .ןהבש הילאוטקאה תאו םילמה תועמשמ תא ושיגרה

 קרפ םיליהתמ םיקוספ רמול שקיב ,ץינזיו דיסח ,עגיהו ףייעה רבגניא לשנאשכ

 .הנשה שאר לילב םידיסח גהנמכ ,׳רומזמ דודל" ד״כ

 הנחמב אוהה םוקמב ,ה״שת לש הנשה שאר ליל ותואב ,איהה הליפתה

 הרידא האחמל הכפה - םיפייע םיריסא יסומע םישגרדה ןיב ,ואבלטימ-הרוד

 .אוהה םינפה רתסה תעשב

 םהדנ דמענו ררועתה ,עצישוק-אשאקמ יזנכשא ןודא חקורה ,ףייעה קנעה םג

 ,םילפשומו םיבערומ ,םימימת םידוהי לש יטסילאירוסה הארמה .האתשמו

 .ותוא םמה ,םהיתומא ינפל תוקוניתכ םיכובו הליפתב וזכ תוקבדב םידמוע

 ירחא .ושפנ קמועב שחרתה המ עדוי יניא .ותוא המיהדה םילמבש המצעה

 בתכת הבוט הנשל" תכרבב ךרבתהלו ךרבל ינשל דחא ונשגינשכ הליפתה

 שישה ידומע ןיב רענתהש ןושמשכ ,הז יואשאק רענתה - גוהנכ ״םתחתו

 לכ םע הרזומ תונתבערב קשנתהל ליחתהו "!׳ה יתיויק ךתעושיל" הקעזב

 ךולה ,שיאל שיאמ ךלה ...זא ול דמע אל וחוכש לצנתה אוה .ןקזו רענ ,ללפתמ

 רשפ תא ונל ריבסה עגרנש ירחא .ול לחמנש ןנחתמו שקבמ ,הכבו ךולה קושנו

 םידוהי יל וחלס" :תירגנוהב ריבסה תורוצע תועמדב .החילסה תשקבו ויכב

 אוה יבא ...רצנתהל יתיצר אלש יל ונימאה ...םכמ יתקחרתהש הז ינא ...םירקי

 לעש בשחו המחלמה תוארומ לע רבגתהל לכוא אלש דחפ אוה .ךכל ינפחדש

 ."...םכתרבחל בוש ינולבק אנא ...יתוא ליצי תורצנתהה ידי

 רזוח היה .שואיב יזנכשא חקורה עקש ,םויב בערהו תולילב רוקה רובג םע

 ההובו שגרדה לע בכשנ וא ,קולבה לש תוניפה תחאב דדובתמו הדובעהמ

 םלועה .דורשל ידכ םחלהל ףחדהו חוכה ול היה אל .וילעמש הכומנה הרקתב

 ויתוחוכ תא ושיתה ,דקומה לע ולעש ותחפשמ ידירשו וילע ברחש ירמוחה
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 רואנה םלועה ירדסב הנומאה .הרובחהמ דחאכ גהנתהל לגוסמ היה אלו

 תבצממ אצוהש דע ןמלזומ ךפה .הועש רנכ גומנו ססומתה טא טא .הביזכה

 ...תופוגה תמירע דצל "ודנמוק-טכאש״ה
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 עיגה אוה םג .ינממ ריעצ ,הרצל חא ,ואבלטימ-הרוד הנחמב יל היה רבחו דידי

 היה .1944 יאמ שדוח ףוסב "ודנמוק רעטסוש-רעדיינש״ה םע הרוד הנחמל

 .הירגנוהל חפוסו 1940-ב שבכנש חטשהמ ,סורוטפרקבש עוואלאוו הרייעהמ

 המדאה יחופת ןוסחיאבו ףוסיאב ,יתונכשב ,"עדימ-לעפאטראק״ב דבע אפיל

 יניע .תוריאמ ויניעו תולוגע וינפ ,היה ךומנו םונצ רענ .םיריסאה חבטמ רובע

 .אמא לש הרניס תאו "רדח״ה תא בזע התע הזש רוהטו םימת דלי

 םירענה תא ברקל ולדתשה ,רוזא ותואמ םידוהיה ןיבמ םירגובמה םיריסאה

 היה םהיניב .םימותי םלצא ונבשחנ .תיהבאה םתוסח תא םהילע שורפלו

 םירענל רוזעל הסינ אוהו "םימותיה יבא" ןיעמ היהש חבש םשב רגובמ ידוהי

 םיכירצ ויהש העש ,הדובעה םוי רמגב .ךרד לכב עשיהו ןויסנה ירסח םיריעצה

 םהל רזוע היה ,קרמה תנמל עיגהל ידכ םיבערומה םירגובמה ןיב קחדהל

 "תובוט תוצע" ןתונ היה חבש ׳ר .הפיט דבאל ילב התחקלו הרעקה תא טישוהל

 תויראש תא איבחהל ךיא ,תחא-תבב םחלה תנמ תא לכאל אלש קפאתהל ךיא

 םירענה תורשע ןיב .קינקנה תסורפו הנירגרמה ,הבירה :תופסותהו םחלה

 ענמנ היה הלחתהב .תווצמ םייקל ותוטיהלב אפיל טלב ,םידוהיה םיריסאה

 תונחמב יכ ענכוששכ .םירוסא םילכאמ לש רוסיאה ללגב קרמה תא לכאלמ

 יכ אוה םג ןיבה ,"םכיתושפנל םתרמשנו" איה רתויב הבושחה הוצמה זוכירה

 םייק ,תיבהמ ליגר היהש יפכ .יתימאה "׳ה שודיק" איה איה םייחה תשודק

 המ לכ .הפ לע דומילו לכוא לע תוכרב ,הליפת :ןוגכ ,הרגשבש תווצמ ןאכ םג

 לש וירועישב םיבהלנה םיפתתשמה ןיב היה אוה .הפ־לע ןניש "רדח״ב דמלש

 ויהש םינרזמה לע קחדנ היה .ערעטמירטסמ אנהכ שריה יבצ ׳ר ברה ונרומ

 הבישיב ,ןאכ 'לועשה דיגמ״ל רתויש המכ בורק תויהל ידכ הפצרה לע םיסורפ

 ביהלהל דחוימ ןורשכ ול היה .ןורכזה יפ לע קר ,םירפס ילב ןבומכ ...הטמ לש
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 תוישרפמ םיעטק םהל ריכזמ היה .היישע לש תובהלתהב םירחא קיבדהלו

 .יתימאה ךיראתל רשק ילב עובשה

 דועש ונבשחו רוקמ ונלבס .ונל המדנ היה ךכ ,םידקה 1945 תנש לש ףרוחה

 ויה ,תכרפמה הדובעהו בערה ,םינימטיוה רסוח .הזכ השקו רק ףרוח היה אל

 תורק ויה הדובעה ילכ תוידי .ףוגב יעבטה םוחה רסוחל םיירקיעה םימרוגה

 תוצומקה םיידיה תופכ ךותל םיפשונ ונייה .דיה ףכל וקבדנ שממ ,תואופקו

 תופושחה םיינזואהו רוקמ םילאה ףאה הצק .ןתוא םמחי הפה לבהש ידכ

 תויראש ינימ לכב םיילגרה תופכ תא םיפטוע ונייה .םיטחמכ ורקדו ואפק

 הדימעה .םוחה לע רומשל ידכ ,טלמה יקש לש הבע ריינב וא םיטוטרמס לש

 הכורא העש םיראשנ ונייה םימעפל .ףוגה לכ תא האיפקה םידקפימה שרגמב

 ינמוד .םיריסאה תריפסב המאתה-יא ללגב ,("זנאטש-ליטש") םוד לש בצמב

 םייובש ורג דחא דצב :םיפגא ינשל קלוחמ היהש 18 ׳סמ קולבב ונרג זאש

 ויה .םירחא םיריסא םע םיירגנוהה םידוהיה ,ונחנא ,ינשה דצבו םייקלטיא

 .תויחל ךישמהלו םחלהל קשחה ונל דבא .שואיב ונעקש .םיינדרוט םשג ימי

 עובשב םוי הזיא רכזהל ונצמאתה .הוקתה הדבאו ירבעה חולה ןמז ונל דבא

 ףלאכ לש הצובקמ .תולילה ומכ ונרובע םיכורא ויה םירצקה ףרוחה ימי .םויה

 םירזופמ ,םייתאמכ ונרתונ ,1944 יאמ ףוסב ואבלטימ-הרודל העיגהש םיריסא

 םיטרופסנרטב ועיגהשכ םידוהימ ונלבק דודע תקירז .הדובע תוצובק ינימ לכב

 םיגחו םירופו הכונח ,שדוח-שאר יתמ ונעדי םהמ .םירחא תונחממ םישדח

 ויה וב םוקמ לכב .םידוהי דוע ורתונש תעדל ונחמש רקיעב לבא .םירחא

 .תומדא ילע םינורחאה םידוהיה םהש השגרהה םהב הנניק םידוהי

 שממ ונשגרה ,םירחא תומוקמב םידוהיה בצמ לע עומשל םיבער ונייה

 לכואה טירפת יפל עובשב םויה תא םיהזמ ונייה .םיכיראת תעדל ינפוג ךרוצ

 דימת ונלבק עובשב םייוסמ םויב :רדס יבהוא עודיכ םה םינמרגה .ונלבקש

 תושבי־תומצע וא סוס-רשב תוכיתח וכותבו תפל־קרמ לשמל ,לכוא ותוא

 לש םיעובק םירוטב הנממו הדובעה לא ענ היה קמוצמה ףוגה .ןכות תונקורמ

 םיסוכמ ,םיחלוגמ םישאר ,םיספ־תפילחב םירפסוממ םידלש ונייה .תוישימח

 תולופנ םינפ ,םיעוקש םירוח ךותב תוקומע םייניע םהבו ,תונושמ תותמוכב

 לוקהשכ דיחא בצקב דועצל ולגרוהו ונמוא םיילגרה .תוטלוב םייחל תומצעו

 לש עטוקמה שערה .דלאמש !לאמש" :םיקחרמל עמשנ ופאקה לש ינוטונומה
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 .רוחשה טלפסאה לע ולחדזהש םירוטהמ עמשנ תוידנלוהה ץעה ילענ תושיקנ

 תולוק .תוכממ תוצוצר תופוגו תובאוכ םיילגר לש םיעטוקמו םיעלוצ םידה

 לכ רובעי םרטב הנורחאה םתדיעצ יהוז ילואש תולשוכ םיילגר לש םימומע

 .תלאוגה הנורחאה ךרדל םשמו ןמלזומ לש בצמל ףוגה

 לש העש התיה םידקפימה שרגמ לא הדעצהו הדובעה רמג רחאלש העשה

 .חחושל וא רבדל חוכ רתונ אל הדובעה םוי םויסב .תומ תממדו חתמ ,היפיצ

 םויה תודוקפ ורבע םכרד םילוקמרה םוזמזמ ונדחפו ונדער .םיטוחס ונייה

 רשפא .ס.ס לייחו רעטסעטלאקולבה ידי לע התשענ םיריסאה תריפס .העשהו

 םוזמז ידכ ךות םיריסאה לש הקיעמה הרוצעה םתמישנ תא עומשל היה

 .תולמשוחמה ליתה-תורדג-יטוח

 .אצומ אלל ונתוא ףיקמו ונילע רגוס לכהש ונל הארנ היה 1944 תנש ףוסב

 ץרא־תרבכב ונייח .יכה ואלב דוריה ונחור בצמ תא ריכעה ירירגסה ריואה גזמ

 םיריסא ונייה .ונתוא עולבל םינכומה תועתלמ ירועפ םיירזכא םירמוש תפקומ

 .ארונה םינפה רתסה לומ ןויסנב העש העשו םוי םוי םידמועה הוקת-ירסח

 לש ןיבק העשת םידוהיה ונא ונלטנ ,זוכירה תונחמ לש תואלתה םי ךותב

 .תונחמה לש הלוצמה ןריב רתויב הקומעה הניפל ונקחדנ דימת .םירוסי

 המחלמה ףוס תארקל .םידוהי דוע ונילא ועיגה 1945 ראורבפ שדוח תיצחמב

 שטשטל ידכ הארנכ ,ינשל דחא זוכיר הנחממ םיריסאה תא םינמרגה וריבעה

 תונורקב תובכר לע הלעוה ץיוושוא יריסאמ קלח .םיעשפה תובקע תא

 .רחא זוכיר הנחמל ועיגהש דע ועסנ םייעובשכ .םיחותפ

 םילוקמרה תכרעמ ךרד הדוקפ הנתינ ראורבפ שדוח לש ןושאר ימימ דחאב

 תיצחמ .ץוחב דואמ רק היה .(81ס01טן>6מ*ח "ערעפש-קולב")"םיפירצ-רגס"לע

 ידכ םישגרדה לע ונפפוטצה ןכלו ,הדובעמ תישפוח התיה ןושאר םוי לש םויה

 .םוח תצק שיגרהל

 םע דקפימל דימ בציתי "עירעטלפסא" ודנמוק :התיה האבה הדוקפה

 תונורקהמ םיריסאה תא דידוהל תבכרה תנחת לא ואצי םשמ .תוצירמה

 .ןאכל ץיוושואמ רופכהו רוקה עסמ ירחא ,םיחותפה

 לש הלודג הרייש וניארו תונולחה ךרד ונצצה .םיקולבהמ תאצל היה רוסא

 םידעוצ לש תורוש תורוש .תוצירמבו תולגעב םילבומו םיאופק םקלח ,םיריסא

 עדונ .םירחא םיריסא לש םהיתועורז לע םינועש ,םירוכישכ םיענ ,עורז-יבולש
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 םיבר .רופכבו גלשב םשגב םימ ילבו לכוא ילב תונורקב םיאולכ ויהש ונל

 ץחרמה-תיבל ולבוה ,דמעמ וקיזחהו ורבגתהש הלא .שממ םיאופק ועיגה

 םיאפורה תווצ לש יאופר לופיטו הציחר ירחא ,ואבלטימ-הרוד לש לודגה

 דואמ וארנ .ס.ס-ה ישנא םג .וששואתה - תרופסתו םידגב תפלחה ,םיריסאה

 .םהילגר לע םיכלהמו םידמועה םיססוג לש הזה טרופסרטה הארמל םישגרנ

 רכמ אצמל םייניעב ונשלבו תונולחה דיל ונפפוטצה םירוגסה םיפירצה ךותב

 ילדוגמ .הזל הז םימוד םיארנ ויה םלוכ לבא ,םישדחה םיריסאה ןיב בורק וא

 .המשנ תאיצי תעשבכ תורוויח םינפו תויובכ םייניע ,רעש

 רפכה ,עילוואזירמ ובס יכדרמ ׳ר תא יתשגפ .םהילא ונעדותה םיאבה םימיב

 ול ויהש ינמוד .םיסכנ לעבו דבוכמ ,וימעב-לעב היה הז יכדרמ ׳ר .ףישל ךומסה

 תבישיב ו940-1939 תנשב יתדמל ,ןנח ,םינבה דחא םע .תחא תבו םינב הנומש

 .ערעטמירטסב "ןרהא תיב"

 לכ ףוסב חלוש היה ףישל .רכיא לש סופיט ,ףוג לעב ןוסח שיא היה יכדרמ ׳ר

 חטשמב התוא םקממ ,(שידייב "ןישאמ-שערד״ה)ולש השידה תנוכמ תא ץיק

 תולגע םע ,םידוהיהו םייוגה ,םירכיאה םירהונ ויה םשלו ,רהנה י״ע םוצעה

 תלעפה רוטרט .ורותב דחא לכ ,האובתה תא שודל הטיח תומולע תוסומע

 תוחיר תבורעתו םירמעה תחיתפ לש הנוכתה ,ןיזנבה תנוכמ תדובעו עונמה

 .םירכאהו "רדח״ה ידלי ליבשב הלודג היצקרטא ויה - ץומהו ןיזנבה

 יוניפ םע .ףסוי היה ומשש ינמוד ,םינבה דחא םע יכדרמ ׳ר עיגה הרודל

 בוש ראשנ יכדרמו ,ןבה הפסנ - 1945 לירפא תליחתב ןזלב־ןגרב הנחמל הרוד

 .דבל

 םיקיתוה ונחנא .השדח חור ,םייח חור תצק חיפה שדחה טרופסנרטה

 והשימ לצא שי םא ונחרחר .ונלוכיש המב "םישדח״ל רוזעל ונלדתשה

 תויתוא תוארל ונאמצ .הנש חול וא ,ידוהי רפס לש ףד וליפא וא ,הליפת-רודיס

 םירשוקמ תויהל וניצר .רבעה לא בוש רבחתהל דואמ בושח ונל היה .תוירבע

 .תעדה תויפש תא דבאל אלו םירבוחמו

 ינמרגה םויה רדס תא שביש אל ריואה גזמ .התנתשנ אל ונייח תרגיש

 לא ונלש קולבה ןיבש קחרמה תא םידעוצ ונייה אפיל ירבח םע דחי .קייודמה

 תונורכז ונל ויה .ולש הדובעה-ודנמוקב בציתה דחא לכו ,םידקפימה שרגמ

 ,ונלש "םידמלמ״ה לש םתומדב םירכזנ ונייה ."רדח״ה ידומילמ םיפתושמ
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 םולחכ ונל וארנ ,הקוחר ךכ-לכ-אלה תודליה תונורכז .םהיתונויגשו םהיתוטיש

 יאובב ינאו" :ןוגכ ׳רדח״המ םינוגינ םימזפמ ונייה םימעפל .קוחרו שטשוטמ

 תא םיעמושו ...הינב לע הכבמה םאה לחר לש הינונחת תא םילעמ ,"...ןדפמ

 ויתוכרב-ויתוללקמ תחא םירש ונייה וא ,"...םלובגל םינב ובשו" רשבמה לוקה

 .םיתעה קוצב ותוא הנכמ היה דמלמהש יפכ ,רועב ןב-רלטיה־םעלב לש

 תוליפתמ םימילש םיעטק רכז אוה .לולצו רורב ןורכז היה אפיל ירבחל

 תיציצב זחוא היה אפילו ,הוקתל שואי ןיב ונדנדנתה ונא .הפ לע לוחהו תבשה

 דדועמה אוה היה ,לבסה חוכ לזאש היה המדנשכ .הוקת חיפהל ידכ ונשאר

 ותביבס לע ןירקהש דחוימ יליצא רוא וב היה .הטושפ תומימתבו ןותטבב

 םהלש רזכאה םזאקרסב םינמרגהש ,םיריסאה תפנצמל תחתמ .םירחא קיבדהו

 לש ויניע יתש וקהב ,םידשה תפנצמ - (161ג£611ז1(1ז26)״עצצימ-לעווייט״ וניכ

 ,התע הזש דלי יניע .תובע רעיב םייובח תונייעמכ תוכזו תוקומע דליה-רענה

 .ולש "הוצמה רב" תא גגח ,שוריגה ינפל

 תא אוצמל ןושארה אוה היה ,םישדח םיריסא ועיגהש עמשש םעפ לכב

 םיריסא תולגל קולבל קולבמ בבותסה םיברעב .רוזעל ןמוזמו ןכומ ,םידוהיה

 היה רוסא ןכש ,בר ןוכיסב םיכורכ ויה הלאכ םירוקיבש תורמל ,םיחא

 קולבה חתפב רמש רעטסעטלאקולבה לש תרשה .תורוא-יוביכ רחאל בבותסהל

 תאצל תושר ולבק םא אלא ,ףירצה חתפמ ואצי אלו ובבותסי אל םיריסאהש

 ילעב הנחמ ירטוש) "ץוש-רעגאל״ה םדי לע ורזע .םיפירצה ירוחאמש תוארחמל

 תולאב םירייוצמ ובבותסהש (רבעשל םיחצור ויהש ,בור-יפ־לע קורי שלושמ

 .תורוא יוביכ רחאל הנחמב וטטושש םיריסא תוכהל םילוגרפבו

 תוחילשב ךלה בושש יתנבהו ,ומוקמב ונניא אפילש יתשגרה םיברעה דחאב

 ןיב הבבי חורהו הפוס התיה ץוחב .יתמדרנ הארנכ .ול יתגאד .איהש לכ הוצמ

 תחתמ תלייטמה והשימ לש דיב יתשגרה םואתפ .ףירצה לש תונולח יקדס

 תסורפל וא יל לכנתמ ריסא הזיאש חוטב יתייה .יתלחלחתה .ילש הכימשל

 תא בוחסל והשימ הסנמ ילואו ,םייסנכמה תרוגחב םש-יא היובחה םחלה

 תואצמנ ילש ץעה ילענ םא תוארל יתששימ .תממחמה הכימשב יקלח

 םייח ...ש ...ש אש אש :הטקש השיחל עמוש ינא תוננוגתה ידכ ךות .ןמוקמב

 ויה ידי .יניע תא יתפשפיש .ו 14 ודנמוקמ עוואלאוומ אפיל ינא הז ,אש לארשי

 .ףרוחה לש תגלשומהו האופקה המדאב ונרדע - לומתא םוי תדובעמ תודבכ
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 תא ףטש הלילה רוקו ,ילגר לעמ הכשמנ ינכש תאו יתוא התסיכש הכימשה

 לש ונותיקמ עקבש שולקה רואב וראוה וינפו על׳אפיל ירבח דמע ילומ .יפוג

 .קולבה תרש

 דיה תטשוה ידכ ךות ...תילאמשה ךדי ןת ,לארשי םייח ,אש ...ולשב אפילו

 קלתסה דימו .יל הרוה ,"...ךרבו ששמ" .ןיליפת גוז יל שיגמ אפילש יתשגרה

 .הוצמב םתוכזל ידכ םירבח דוע ריעהל

 חילצה ,בוחטסנ׳צמ ינמוד ,עיגהש שדחה טרופסנרטבש יל רפיס תרחמל

 ןתוא רסמ ץחרמה-תיבל ךרדב .ןיליפת גוז חירבהל םידוהיה םיריסאה דחא

 עדונ והשכיא .םינבא תמירעל תחתמ ןתוא איבחה הזו ,רחא ידוהי ריסאל

 רבחמ רבעו הלילה תכשחב ןיליפתה תא איצוה תושפנ־תנכס ךות .אפילל רבדה

 .וכרביו ןיליפתה תא וששמיש ידכ רבחל

 ,תורוחשה תועוצרה תרישק ,הפוטחה הכרבה ,ןיליפתה לש ףטלמה עגמה

 הקזיח הנחמה לש תפותה ךותב ןיליפת-שושימ לש היווחה .בלה תא וטיטרה

 ...השדח הוקתב הדובעל ונצר רקבב .םיאבה םיכרפמה םימיה תארקל ונתוא
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 .םישקו םירק םימיה .ומוציעב רבכ היה אבל םידקהש ףרוחה .1944 רבמצד

 תא וניקינו ,ודנמוק־יירנטרעגב יתדבע .גלש-תבכשב וסוכ המדאה יחטש

 הסכמ תא םירהלו העירזה־יזגרא לא עיגהל לכונש ידכ גלשה ןמ םיליבשה

 רתוי וממיח אל ונלבקש ףרוחה ידגב .שמשו ריוא וורי םיחמצהש ידכ תיכוכזה

 תקידב) "עלורטנוק-עזואל״ה סכט .רמגייש ךוראה םויל וניכיח .ץיק ידגבמ

 ץחרמה תיבל ונכלה וירחאל ןכש ,דודיע ונל קפיס ,עובשב םעפ היהש (םיניכה

 ונל הברצש רולקה-תכירבב ונלבטו תומחה תוחלקמב ונממחתה םשו יללכה

 .םייניעה תא

 ונעדי ,םישדחה םידוהיה םיריסאה תרזעבו הרובחבש םינקזה יבושיח יפל

 תקלדה רמולכ ,ינש םויב הנש התואב לח ולסכב ה״כ .אבו שמשממ הכונחש

 ךרדב .יעובשה החונמ־םוי־יצחב ,ברעב ןושאר םויב התיה הכונח לש ןושאר רנ

 וא ,םיילענה תא םינקתמ ,םירבחה םע חחושל אתוחינב םיבשוי ונייה ללכ

 .םחלה תנמ תא עוצבל ידכ תרתלואמ ןיכס םיניכמ

 ויהש םירכאב ,וז הפוקתב גלשב םיעוקש ויהש םיתבב ,רפכה ישנאב ונרכזנ

 םיננוכתמ ויה םייוגה .גלש םיסוכמ ויה םינתסובהו תודשה .םהיתוקבב םיבשוי

 .םינוביבסהו תויכונחה תא םיניכמ ויה םידוהיהו ,םהלש דלומה-גחל

 םיזוואה תטיחש תארקל םידוהיה לצא תדחוימ הנוכת התיה הכונח ינפל

 טחשי ימ לצא רותה תא עבוק היה רפכה טחוש .חספל ןמושהו רשבה תנכהו

 ,םייח-ילעב־רעצ לש היעבל םיעדומ ונייה אל םידליכ .ליחתי רצח וזיאבו

 ונפנטצה .תיעבט העפות ונרובע ויה םיטוחשה ףנכה ילעב לש םירוחרחהו

 ונאציו םייפגמ ונלענ ,םידבכה ףרוחה יליעמ תא ונשבל ,םימחה רועה יעבוכב

 .טחושה לשריה ׳רל תוכחל הצוחה
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 לע" ךרב ,בהלה דוח לע ונרופצ תא ריבעה ,הטיחשה ןיכס תא איצוה הלה

 םיאתשמ ונדמע ונחנאו .ןיכסה תא ריבעהל תוזירזבו דימ ליחתהו "הטיחשה

 גלשה .תוטומש םייפנכבו םיחותפ תונורגב םירחרחמה םינבלה םירוציה לע

 ירויצב ותוא םיתכהו וילע ףטפט םודאה לזונהו םוצע דברמכ שורפ היה קהובה

 .םימדמדא רעי־יתות

 ידכ יאנפה תועשב דחיב דימת הפפוטצהש הנטק הצובק ונייה

 ,עילוואזירמ החמומ טייח - ץיבוביל לדיי ויה וניניב .״תושדח״ עומשל

 לש הירלדנסב דבעש םימש-אריו ןדמל ,ערעטמירטסמ רלדנסה - ארזע

 תחא דיב קתושמ ,דאלגמ קלופ ריאמ־םייח ,עוואלאוומ חבש 'ר ,הנחמה

 .םילכה לא אבחנו הזר ,הדילמ

 וכז הלוגס ידיחיש ,םיטוטרמסב ףוטעו אבחומ ןטק הליפת רודיס ול היה

 וששמל ןתונ ויה םיריעצה םירענל .רותסמה םוקממ ואיצומ היהשכ וב ץיצהל

 טגיסמ ידייה רפוסה םג .דמעמהמ הנהנ היה אוהו טאל ופטלל ,תונידעב

 ,ןש דוד רפוסהו יאנותעה םע דחי ,הרובחב ויה ןמפיוק ודידיו גניר לאקזחי

 ישש םוי לכ איצומ היהש תבשה תונוילגמ והוריכה הביבסהו טגיס ישנאש

 וייניעו תורוויח ויה וינפ .םנכותמ ונהנו וגגומתה רפס יעדויו ,("לטעצ תבשה")

 הנגהל ,טוטרמסמ רתלואמ ףיעצב ףוטע דימת .תותובע תובג ןהילעמו תולוכת

 תא דדועמ היהו יהבא טבמ היה ןש רודל .רוקה ינפמ םיינזואהו ראווצה לע

 .הוקתה תא ודבאי אלש םיריעצה

 בותכל יתוא דדועו ,שורומרמב ידוהיה ירפכה יווהה תא בטיה ריכה יאנותעכ

 .רוזיאה לכב עודי ןצבק היהש ךוראה ילשריה ןוגכ ,רפכהמ תונוש תויומד לע

 בתוכ יתייה .הנחמבש טלמה יקשמ הבע םוח ריינ לע יתבתכו ןורפע יתגשה

 תחתמ תוריינה תא איבחמ ךכ-רחאו ,גניר לאקזחי ינפלו וינפל אירקמ םימעפלו

 .יירנטרעגב הלודג ןבאל

 םיטרופסנרטה דחאב חלשנ יכ ונתא היה אל רבכ ערעטמירטסמ ברה ונרומ

 .רוזאב רחא זוכיר הנחמ ,ןעגנוצראהל

 ,לד יבא לש ודידי היהש ,ףישמ ןיילק השמ ׳ר םע יתרבד הכונח ינפל עובשכ

 התיה ןכש ,הכונח-רנ תגשה ןינעב ותיא יתצעייתה .ברקתמה הכונחה גח לע

 הוועש גישהל לכואש ןכתיש ול יתרמא .ותעד תא עומשל יתיצרו תינכת יל

 .הכונח-תורנל
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 הניפה ןוויכל יתכלה אוהש-לכ ץוריתב .ודנמוק-יירנטרעגב יתדבע רוכזכ

 רוטקיו תא בטיה יתרכה .ופאקה לש תורווכה תומקוממ ויה םש תרתסומה

 סחייתהו ודנמוקבש םיריעצל דימת רזע ,םירובד לודיגל החמומה היהש ,יגלבה

 תולחה תחאמ הוועש תצק יתשקיבו וילא יתשגנ .וידכנ לא בוט אבסכ םהילא

 ךותיח תא ןיבהל השק יל היה .השקבה לע םמותשה אוה .ץיקב דוע הדרש

 םיטפשמה תא זיתה אוה .תינורג תימלפ הרבהב התיה ויפבש תינמרגה ,ורוביד

 וחומב ףלח המ עדוי יניא .זגורמ אוה וליאכ המדנ היהש דע תובתותה ויניש ךרד

 רזחו ונסחמבש תואבטצאה רחאל ךלה ןפוא לכב .הרזומה יתשקב תא עמששכ

 תא יתפטע .הנממ ףדנ שבד חירש ריהב םוח ןוגב הוועש תכיתח םע םשמ

 .בל בוטו חמש יתאציו אשיב־אניע תמחמ טוטרמסב הוועשה

 דודל יתרפיס .ילימרתב ןומטמהו ,קולבה לא הדובעהמ יתרזח ברעה תעשב

 לטנ ,ומיחרו וליחדב הדובעה לא שגינ אוהו הוועשה תגשה דוס תא ןקזה השמ

 םיטוח ונממ חקלו םיאתמ טוטרמס שפיח .שדוק תדובעל ומצע ןיכהו וידי תא

 תנוכמ תא ןיכמ היהו רפכב דוע היהשכ ,זא ומכ .תוליתפ םהמ תושעל ידכ

 הוועשה תא .תונכהב ולוכ וישכע עקש ךכ ,תיציצל םיטוח תיישעל הריזשה

 למלימ הוועשה לוגלג ידכ ךות .הוצמ םשל ,הרומש־הצמ לש קצב ומכ של

 ליחשה ,הוועשה תא דדיר תוזירז םיידיב ."...דודל תיבה תכונח ריש רומזמ"

 .הקלדהל ןכומ קיקד ףוקז רנל הכפהש הוועשה־״תצמ" תא לגלגו הליתפה תא

 .ןירדהמה ןמ ןירדהמל רנ

 הכונח רנ קילדנש םירבחל ונעדוה .הכונח ברע ,ה״שת ולסכ ד״כ ןושאר םוי

 ןיב רבעמב ופסאתה םיניינעה דוסב ויהש הלא .קרמה תקולח רחאל דימ

 םאכ ,ףוטע היה םהב וילותיח תא חתפ ,ריאמ־םייח ,רודיסה לעב .םישגרדה

 ,וז ןוצר תעשב .הלימה-תירב סכט ינפל דלונה ךרה ילותיח תא תלגלגמה

 תויתואה הארמל רשוא ואלמ םייניעהו ,קמוצמה רודיסה יפדב תעגל יל השרה

 ,דאלגמ ריאמ־םייח לש ןטנטקה רודיסה .הכונח-תורנ תקלדה לש תוריעזה

 שאה דומעו םויב ןנעה דומע ןיעמ ונרובע היה ,רתסנו הלגנ היהש רודיס ותוא

 .הלילב

 םיפרשנה ןיליוגה תא ונל וריכזהו וזזיפו ודציר תורחרחשה תויתואה

 םידירשכ ,םידוהיה םיריסאה םע דחי ודמענ ןה ...ריואב וחרפ ןהיתויתואש

 תונוראו םירפסה יפדמ לע ופרשנו וזזבנש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב יפלא לש
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 וניניע לומ תויתואה ולדגו ומצע ,תורושב וננובתהש לככ .םהבש שדוקה

 ...דואמ דואמ לודג ליחל - לאקזחי ןוזחבש תושביה תומצעב

 ונכפה .וידדצ ינשמ ונפפוטצהו ףרפרש-אסכ ונדמעה םישגרדה תורוש ןיב

 שרקל ותוא קיבדהו רנה תא איצוה השמ ׳ר .רנה תבהלל רותסמ תמוח תויהל

 למשחמ דערו תצוה רורפגה .חותפה רודיסה תא קיזחה ריאמ־םיית .אסכה לש

 רחא ןמא ונינע .רוצע לוקב ונמזמזו תוכרבה תא ונעמש .םיחכונה ןיב רבע

 .תוכרבה שלש

 ונתוא ועיתפי אלש ידכ תלדל םינפה םעו רנל בגה םע ונדמע הכורא העש

 םעפ ידמ .הלקהו םוח ,בר קופיס ונשגרה ...םייוצר אלו םיאורק אל םיחרוא

 .לכוא אלו רעבש הנסה תא הריכזהו הרעב בהבלה .הנטקה תבהלשב ונצצה

 לע םיפירצהשכ ברעה תחורא תעש תאז התיה .הלומהו שער ונביבסמ

 ףילחהל שפחמ דחאה ,ואציו וסנכנ םיריסא .תוערצ לש תורווכל ומד םהיבשוי

 הקסיעל ףיסוהלו רוע ילענב ץעה ילענ תא ףילחהל ןכומ ינשהו הנירגרמב קרמ

 .הבירהו םחלה תנמ תא

 רעוב .הכונח לש קיקד רנ בהבהמו דצרמ ,תוחלוגמה תולגלוגה םן ךותבו

 םיגזמתמ ,םיעוגעגב םיציצמ וילא םיבורקה .הלעמ יפלכ ךשמנו חקלתמ ,קלודו

 .תועמד תוגלוז תויובכהו תולכה םהיניעו תפטונה הוועשב

 ונילעהו ףרפרשהו אסכה ביבס ונדמע דוע הכורא העש .רנה ךעד טא טא

 היה ,טגיסמ גניר שיבייל הדוהי ןב לאקזחי ןכפהמהו רפוסה ידידי .תונורכז

 !םירקי םידוהי ...":הזוה איבנ לש טהלב םואנל ליחתהו םק אוה .רתויב שגרנ

 טילחה לאקזחי ."...!המחלמה רחאלש לחוימה םויל וישכעמ ןנוכתהל ונילע

 רעשידיי" ארקתו םלועה ידוהי לכ תא ףיקתש תימלוע-לכ תידוהי הגלפמ דסיל

 ׳ ▼ י ▼ ."תידוהיה תיממעה תיזחה" :רמולכ ,"טנארפ סקלאפ

 תחתמ ונלחתשהו הנישה ישגרד לע ונספט ,ץעה ילענ תא ונצלח טא-טא

 .ליתה תורדג ןיב ףסונ ךורא עובש תארקל חוכ רוגאל תוכימשל
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 םירוטקלסה לצא יבויח הנפמ לח ו944 יאמ תליחתמ ,יתרכזה רבכש יפכ

 .ץיוושואב

 באשמה וויה ,ץיוושואל ועיגהש הירגנוה ידוהי ףלא םישימחו תואמ עברא

 םידלי הברה םייחב םינמרגה וריאשה הלא םיחולשמב .םדא חכ לש ןורחאה

 .םירענ־םידלי ורתונ אלש טעמכ םהיניבש ןילופ ידוהי תמועל ,םיריעצ

 לש הלודג הצובק התיה ,״135 ודנמוק-יירנטרעג״ ,ילש הדובעה ודנמוקב

 ןפוד אצוי דחא רענ היה םהיניב .תודובע ינימ לכב וקסעוהש םירגנוה םידלי

 טורח ראשנ הז ידוהי רענ לש ומש .(םעדור - שידייב) םודאר ריעהמ ןילופמ

 השודק הבוח שיגרמ ינאו ,ותחפשממ רכז ראשנ אלש ינמוד .ינורכזב קומע

 .ורופיס תאו ורכז תא תולעהל

 לעבו רוע ריהב .הרשע עברא ןבכ ,דלי שממ ,היה המוק ךומנו םונצ רענ

 תוקד םייתפש ,ינמרוצ לוק ול היה .תולהובמו תובוצע ,תולוכת םייניע

 םגו שידיי םג רביד .ריהמ היה ורוביד .רהרוהמו םימת ךויח םימעפל ולעהש

 םידיחיה םידליה דחא היה ,רומאכ .םיובלפא (קרמ) ריאמ היה ומש .תינלופ

 .ונלוכ לע דואמ בבחתה ,וניפב ארקנ ךכ ,עק׳ריאמ .ןילופ יאצוי םידוהיה ןיבמ

 דחא לוסיח םע עיגהש ןכתיי ,ואבלטימ-הרודל עיגה יתמו ךיא עדוי יניא

 התואב ונילא ואבוה םהידירשש ,םירחא וא ׳זדול ,בוכטסנ׳צ - תואטיגה

 תורמל ,"םיראידאמ״ה ,םירגנוהה םידוהיה ןיב רהמ עמטנ הז עק׳ריאמ .הפוקת

 .ויפבש תינלופה שידייה

 םיריסא ןיב :הילע םתעד ונתי יאדוב האושה-ירקוחש הרזומ העפות התיה

 .בר חתמ היה הירגנוה יאצוי םידוהי םיריסא ןיבל ןילופ יאצוי םידוהי

 "לעידנעל" וארקנ םינולפהו "םיראידאמ" םינלופה םהיחא יפב וארקנ םירגנוהה

 םגש יל עדונ רורחשה ירחא .("גאסרוא לעידנעל" הינלופ תארקנ תירגנוהב)
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 הביסהש ןכתיי .הבר הבהא הררש אל תונידמה יתשמ תוריסאה םישנה ןיב

 םיאנק םיטוירטפ דימתמו זאמ ויה הירגנוה ידוהי .הפשה - הטושפ התיה

 םניב וליפאו ,הפשה לע הרתי תואנקב ורמש םה ."הירגנוה-אמא" - תדלומל

 ןינעב םג .שידיי ורבד ,םתמועל ,ןילופ ידוהי .תירגנוה קר ורביד םמצע ןיבל

 ,םינתייצו םיעמשוממ םיקיה ומכ ויה םירגנוהה :רעפ היה תעמשמו רדס

 תוקיחצמ תוחידבב וחדבתהו ,םייניצו "םירפמולש" ויהש םינלופה תמועל

 ליבשב .וניבה אל הירגנוה ידוהיש הפש - ״םכילע םולש״ תפשב תובאוכו

 םיללובתמה ויה ,שורומרמ ידוהי יניעב םג תמייוסמ הדימבו ,ןילופמ ידוהי

 ירבוד םע תפתושמ הפש דימ ונאצמ ונחנא ."םידוהי יאצח" ןיעמ םירגנוהה

 ייח לע עומשל םינרקס ונייה .לרוג תופתוש םתיא ונשגרהו םינלופה שידייה

 .םש תואטיגה

 .תוכורא הכ םינש שובכה ןוטלש תחת הצימאה םתדימע תא דואמ ונכרעה

 לש ותכלממ לעו ׳זדול וטיגב םייחה לע ,םינזיטרפה לעו תויצקאה לע ונעמש

 הכ ידוהי רחבנ עודמ יתעמש ,הז וטיגמ םיריסאה דחא יפמ .יקסבוקמיר םייח

 הכאלמה יתבו וילעפמ לע קנעה וטיגה שארב דומעל יקסבוקמיר ומכ טושפ

 להנמכ יקסבוקמיר דבע ובש םילעפמה דחאל וסנכנ םינמרגה םידקפמה :ובש

 "זרעטסעטלאנדויה ןאכ ימ" :לאש ןיצקהו סה ךלשוהשכו ,לעפמה לעבכ וא

 רעד :שידייב) רתויב רגובמ ידוהיה ןאכ ימ איה הלאשהש םידוהיה וניבה

 ךכ .הביש רעש לעב היהש יקסבוקמיר םייח לע וארה םה .(דיי רעטסעטלא

 ותומד תא ולצינ םינמרגה .ךלמ" ןיעמ היהש עודיו ,וטיגה שארל הנמתנ

 ינוניגב רדהתהל ול ונתנו יקסבוקמיר לש ותנומת םע ףסכ וסיפדה ,םהיכרצל

 רממ םג יתעמש ,יקסבוקמיר לש ותונמתהל האיבהש הביסל וז הסרג ...תוכלמ

 .לארשי ץראב ׳זדול יאצוי שאר יקסבדיו

 תויהל ךפה אוהו ,ויפבש תדחוימה שידייה תא ונבביח .ונלש עק׳ריאמל רוזחנ

 יתייה .הדובעהמ ונרזחשכ ותא חחושל יתלוכי ללכ ךרדב ."הרבח״המ דחאכ

 יל היהו ,לבלובמו עטוקמ היה ורופיס לבא ,וטיגב ורדתסה ךיא תעדל ןרקס

 .ותוא ףדור והשימ וליאכ םשורה

 שרגמ ירוחאמ חונל ונכלהו קולבהמ ונאצי ,םירהצה רחא ,ןושאר ימימ דחאב

 תודירטמה תודוקפהמ חוכשל ,תופייעה תומצעה תא ץלחל וניצר .םידקפימה

 ססותו שעוג היהש קנעה שרגמה לע ץיצהל ,הדובעה להנמו ופאקה לש
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 םירבח השולש ונייה .החונמו העיגר תעשב ותוארלו ,הדובעל האיציה תעשב

 ךיא ונל רפסיש ונממ יתשקיבו ,עק׳ריאמ לצא ןוצר-תעש יתשח .ודנמוקהמ

 ריתסמ אוה וליאכ וז הלאש לע תונעלמ קמחתה דימת .ואבלטימ־הרודל עיגה

 ,וטיגהמ ותלצה תשרפ תא רפיס עק׳ריאמו םיינזוא ונירכ םעפה .סומכ דוס

 ףתשל תונמדזה ול התיה אלש ומרג תוביסנה .בר ןמז ובילב רמשש רופיס

 .עומשל חוכו ןמז היה אל ונלו ,רפסל קשח ול היה דימת אלש ,ורופיסב םירחא

 רוגס היה הפהש םימי ויה .רדוק שואיבו הקומע היתפאב ונעקש תובר םימעפ

 .ךימס קרמ תרעק וא םחלה רככ םולח לע םש יא וענ תובשחמהו רגוסמו

 תעפשמ ונינהנ ונחנאו רוחשה טלפסאה תא שמשה הממיח ןושאר םוי ותואב

 לש תומחה היתוצונ ןיב םיפפוטצמה םיחורפא ומכ ונשגרה .םוחהו רואה

 ילענ תא ונצלח ,הצלוחה תא ונטשפ .םיכורא ויה ץיקה ףוס ימי .תרגוד-אמא

 התיה .תופחיה ונילגר תא הממיח המדאה .תיעובשה החונמהמ ונינהנו ץעה

 םינושארה וימיב יתרכזנ .רדסה לילב הבסהב ןעשנה ןירוח־ןב לש השגרה יל

 הממחתה המדאה ,ושבי רבכ םיליבשהשכ ,חספה-גח רחאלש רפכב ביבאה לש

 תושר ונלבק םיטוטאזה ונאו ,ריהב קורי עבצב םינומגא ישאר איצוהל הלחהו

 .םיפחי תכללו םיילענ דירוהל

 ,רורצהמ םחלה-תנמ תיראש ונאצוה .ופאקה לש לוגרפה תא ונחכש טק עגרל

 קרמ־ריאמ ונרבח לש ורופיס תא עומשל םיחונינ ונבשיו ינשה תא דחא ונדבכ

 .םיובלפא

 הוצמה-רב רחאל דימ .קנופמה דליה ,םינוקזה ןב - ״קינוזמ״ה היה עק׳ריאמ

 ןבכ הארנו שלחו הזר היה ריאמ .וטיגל הביבסהו םודאר ידוהי תא וסינכה ולש

 ילעב םידוהי םעפ ידמ םיספות ויה םינמרגה .ןוזמב רוסחמ היה תיבב .רשע

 דחאב ריכה עק׳ריאמ לש ויבא .םיטרופסנרטל םתוא םיחלושו הדובע רשוכ

 איבחהלו םולשת תרומת רענה תא תחקל ןכומ היהש ינלופ רכיא םירפכה

 .לזמ הנשמ - םש הנשמ .ייוג לילצ לעב םש ,קרמל ךפה עק׳ריאמ .ותוא

 .םירוההמ דרפנ אוה .ידוהי אוהש חכשי אלשו תינלופ קר רבדיש ונממ ושקיב

 עיגה הלילה ימודמד םע .קרמכ תלדה תא רגסו ,עק׳ריאמכ הזוזמה תא קשנ

 שקה קש לע הלגעה ךותב תבשל ראשנ להובמו דחופמ .רזו רק ,ךושח רפכל

 עדי .עצבמב ותשא תא ףתשל הצר אל ןכש ,תיבל וסינכה אל יוגה .ךועמה

 קרמל ןמיס רכיאה .הדילמ םידי׳ז האנש רכיאה תשא - ׳ותמהב שפנ״ יוגה
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 תברקל ואיבה ,הלגעהמ ודירוה .הקיתש לע רומש :רמואכ ויתפש לע ועבצאב

 ןאכו ,םיריזחה ריד דמע תפרל דומצ .שדחה ונכשמ תא ול הארה םשו תפרה

 ידי-לע רידהמ קלח דירפה אוה .םדוק המ ןמז קרמ לש ואובחמ תא רכיאה ןיכה

 תרקת תא היבגה ךכו ,ותיעקרק תא ךימנהו ,המדאב רוב רפח ,םישרק תציחמ

 יוגה ךירעה וניע תעיבט יפ לעו ,שבי שקב אובחמה תיתחת תא דפיר אוה .רידה

 בכשל ,ןוטקה די׳זה ,םונצה רענה לכוי ןאכ .חוורמו חונ קיפסמ היהי םוקמהש

 .ויתומצע ץלחל תנמ לע ואיצוהל אובי הלילבו ,םויה ךשמב ןושילו

 הבושחה הארוהה תאו תוסכתהל הכימש ול איבהל חיטבה רכיאה קנאי

 ׳הריזחה׳ יכ קרמ ךל עד" :שחל דוס קיתממכו ךומנ לוקב .ףוסל ריאשה רתויב

 יפל ךב לפטאו אובא הלילבו טקשב בכשת םויב .רופיסה לכמ תעדוי הניא ילש

 ."...בצמה יפלו ךרוצה

 ,תפרב הרפה תאו רידב םיריזחה תא ליכאהל אוביש םעפ לכש םכסומ היה

 תא .םיריזחל שיגיש לכואהמ ול שירפיו רענה לש דרפנה שפשפה תא חתפי

 .שקה חטשמל תחתמ אבחהב רומשי ליאמאה תירעק

 רפסו תולילל םימיה תא ךפה .אובחמה םוקמל לגרתהל ליחתה עק׳ריאמ

 חתופו עיגמ היה רכיאהשכ .לכוא תצק ול איביו רכיאה עיגיש דע תועשה תא

 היה הלילה תכשחב .רידה לש רצה חתפה ךרד לחוז ריאמ היה ,שפשפה תא

 רכיאה הווסיה ןמזה ךשמב .הרפל אופסמ תתל רמג קנאיש דע ויכרצ תא השוע

 הקודאה תילותקה ותשאמ דואמ דחפ אוה .םיתורכ םיפנע תרזעב רידה תא

 תליבח וא רכוס וליק תרומתש ןמז היה ןכש ,ודוס תא הלגת אלש ,תינקדצהו

 .םירתסומ םידוהי םינמרגה ידיל םירסומו םינישלמ םירכיאה ויה הת

 .שבכ לש רוע-תוורפ קרמ-עק׳ריאמל איבמ רכיאה היה םירקה ףרוח תולילב

 ותוא סינכמ ,רידהמ ותוא איצומ היה ,ספאל תחתמ תולעמ 20 דע עיגה רוקהשכ

 י״ע שממ ותוא ביכשמו ,המוטאו הרוגס ,תובע ץע תורוק היונב התיהש תפרל

 תונפל דע ראשנ היה תפרב םשו הוורפב ותוא הסכמ היה קנאי .לגעה וא הרפה

 ריד י״עש שפשפה תא חתופ היה - תומהבה תא ליכאהל עיגמ היהשכ .רקוב

 ,בטיה רידה תא הווסמו ותוא הסכמ ,ואובחמל תוזירזב ותוא סינכמ ,םיריזחה

 .הרפה תא בולחל עיגתשכ יונש םוש תוארל לכות אל ותשאש ידכ

 ויפלטלו הריגה־ילעמ וינכשל לגרתה עק׳ריאמו םישדוחו תועובש םימי ופלח

 ימי תא רכז אל אוה .ודוס תא ולגי אלש חטב םהב .ריזחה לש "םירשכ״ה
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 םינתשמ ויה םימיהו תולילה .עובק היה "טירפת״ה .גח אלו תבש אל ,עובשה

 יפל .תינתשמ הנועהש ןיבה תודשה לבז חיר יפל .חורהו רוקה ,םוחה יפל קר

 הלילה רוק יפ לע .םיברק םשגה ימי יכ ןיבה םיברועה רוקרקו ויתסה תוחור

 .ברק ףרוחהש רעשל עדי

 וידגב תא .וינרופצ תא זזג אלו רפתסה אל ,ץחרתה אל רותסמה תפוקת לכ

 תיילתמ דחפ רכיאה .ףילחהל וא סבכל לוכי היה אל םיכלכולמהו םיטמוקמה

 חטשמב קומע רובק ,ותחמוגב לפוקמ עק׳ריאמ בכש םויב .תרכומ אל הסיבכ

 ןהילע תומונצה וידי ,תופפוכמ ויכרב ,ץומל ךפהו ןמזה םע קחשנו ןחטנש שקה

 ידמ עימשה םישרקה ריקל רבעמ "ונכש" .ומא יעמב רבועכ ץווכמ ולוכ לכו

 .לכואה תעש העיגהש ןיבה הבצקמו הריחנה לילצ יפל .ויתוריחנ תא םעפ

 עק׳ריאמ םג .החוור-תריחנ עימשהו קנאי לש םיברקה וידעצ תא שיגרה ריזחה

 רהרהמ לריאמ היה שרל געל ךותמ .החוראל ןנוכתהל ידכ ובג תא רשיימ היה

 חיר םיפדונו ,ריזחה לש םייריש םהש המדאה יחופת לע ךרבל בייח אוה םא

 ןיבל וניב דירפמה ריקה לע עבצאב שקונ היה םימעפל .רידה לש המהוזו ער

 תוריחנ המכ ול ריזחמ היה ריזחה .םינכש ןיב ןיסומינ תחיש ןיעמ - ריזחה

 הליל ...ולולייה ...ולולייה ...בכש ,עק׳ריאמ בכש :רמואכ קתתשמ היה ךכ רחאו

 ...בוט

 עק׳ריאמ .זוקינה תלעתל ונרבעו טלפסאהמ ונמק - הבישי םוקמ ונפלחה

 אלש םייפגמ ידעצ עמש דחא םוי .רופיסה תא םייסל חוכ רזאו תוקומע םשנ

 .םיכוראה םישדוחה ךשמב ריכה םתוא ,רכיאה לש םיריהזה וידעצכ ועמשנ

 הצוחה לחז םיפולש םיבור לומ .הסג לגר תטיעבב ץרפנ ל׳ריאמ לש שפשפה

 .םינלופה םרבד ישועו םינמרגה םיחצנמה לומ ,שמשה רואל המחה החמוגהמ

 המצע רכיאה תשא ילואו ,םינכשה דצמ הנשלה התיהש רעיש עק׳ריאמ

 .רתתסמה עשופה הלגתנ ךכו תונכשה םע הטפטפ ,רתסומה דליה תא התליג

 עולבלו קומע םושנל היה וידכול לומ ודמעב עק׳ריאמ השעש ןושארה רבדה

 התומימחב לבותמו לוהמ ,םילבלבלמה תודשה לש חצה ריואהמ וימגול אלמ

 ..."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" םר לוקב ךרבל הצרש טעמכ .שמשה לש

 תולפוקמ תויהל ולגרוה ויכרב .חילצה אלו תודעורה וילגר לע דומעל הסינ אוה

 .דייצ-יבלכ ףקומ להובמ בנראכ שיגרה אוה .םיריזחה בולכ לש החמוגה ךותב

 לכו ,םייניעה ולבליפ רואהו שמשה ינפ לומ ,תולדוגמ ויה וינרופצו ויתורעש
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 ,םיריזח לש לבזו האוצ לש ךולכלמ וחירסה וידגב .ןומדקה םדאכ הארנ ולוכ

 לש תוחיר .המהוז תבכש תוסוכמ ויה תויתודליה תונידעה וינפ .םדאו תומהב

 תולוחכה ויניע .ותברקב דומעל השק היהש דע ונממ ופדנ םייח ילעבו רעי

 ףקומ היה עק׳ריאמ .תורוחשה םינפה ךותמ וטלבו וציצה םיריהבה ויסירו

 וזכש "םינפ תלבק" .הזכש דובכל הכז המב ןיבה אלו הררש ישנאו םילייח

 ,הזה רוציה לומ האתשמו ההוב הדמע תחלשמה לכ ...ול העיגמ אל יאדוב

 ידכ וילא וברקתהו ובלטצה םירכיאה .תרחא הטנלפ וזיאמ דריש םיחוטב ויה

 יעטקו םינושמ תולוק עימשהו וכוליהב הדדמ היהש ,די׳זה רענה .וששמל

 .םדא־ןבל רשאמ ףוקל רתוי המד - תינלופבו שידייב תורבה

 ירקחמל םיאתה הז ףוק־דלי .ידימ תוממ עק׳ריאמ תא ליצה הזה הארמה

 תא רתויב תישחומ הרוצב תמיא אוה .ידוהיה םע לש עזגה לע םיצאנה

 יראה עזגה ,םינודאה עזגל ןפואו םושב םיכייש םניא םידוהיהש הירואיתה

 ובצמב הז ידוהי דלי היה ינמרגה שוביכה ליח ליבשב .יאפוריאה יתוברתה

 תא וריבעה .זפב אלוסי אלש ןומטמו הבושח "תיעדמ" תילגת יחכונה

 .רידנ יגולואיכרא טקייבואכ ,םידדצה לכמ םלוצ אוהו ,הדקפמל "ףוקה־דליה"

 יטנטואה יושכעה ובצמש ידכ רמשמ לכמ וילע ורמשו והוקשהו והוליכאה

 ינפל הרידנה תילגתה תא וגיצי וב ,בורקה ןושאר םוי דע תוחפל רמשיי

 .םודארמ עק׳ריאמב תושעל המ וטילחיש ,זוחמב םיינמרגה םידקפמה

 וטילחה הדקפמב .רוגס רדחל סנכוה ךכ־רחא ,יסקרק גצומכ דליה דמע תועש

 עיגה ךכ .בורקה טרופסנרטה םע זוכיר הנחמל וחלשלו וטיגל ותוא ריזחהל

 .ואבלטימ-הרודל םודארמ םיובלפא עק׳ריאמ

 ו4-ב .םשל עיגה עק׳ריאמ םג ,ןזלב־ןגרבל הרוד הנחמ הנופ 1945 סרמ ףוסב

 יכומ םילוחה ןיב .יטירבה אבצה ידי-לע ןזלב־ןגרב יריסא וררחוש 1945 לירפאב

 ,אירבה אוה .ל׳ריאמ םג היה הידושל םודאה בלצה םע ועיגהש םינכהו סופיטה

 .האוש־ילוצינ םירענ תצובק םע הקירמאל עסנ 1946 תנשב1 ששואתה

 תוגלמו תוריינ םהל רדיסו ןגרא םלוהקוטשב בר היהש ףלוו ןוסבוקעי ברה

 היהנו חתפתה םיובלפא ריאמ .קרוי-וינב ןנחלא קחצי ברה תבישיב דומלל

 ומצעל לגיסו ידוהי אוהש חכש אל ,וירוה תאווצ לע רמש אוה .דמח רוחב

 וידידי תא שפחל חרטו ,לארשי־ץראב וירבח תא רקיב .יתד םייח חרוא

 המדנ היהו תוחמש וארנ וינפ .דואמ ונחמשו תויווח ונילעה .ואבלטימ-הרודמ
▼ ▼ 
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 רותסמהו דחפה ,בערהו המיאה תונש ,םינשה ןתוא רובע "המ-יוצפ" לביקש

 .יוגה קנאי לצא

 הלעמל םש םירוסיה־תאס תדדמנ ךיא עדוי ןיאו החגשהה יכרד תורתסנ

 .הלח םשו הקירמאל רזח עק׳ריאמ .הטמ יבשוי הב הסנמ םימורמ ןכוששכ

 םא עדוי יניא .הנש םירשע ול ואלמ םרטב - ריאמ תא עירכה ריאממ לודיג

 ,לארשי־ץראב ןאכ ומכ רכנב םש םג ילוא .וילוגלג תאו ורופיס תא רפסל קיפסה

 .םיקינטצקה לש םרופיס תא עומשל תויורכ םיינזוא קיפסמ ויה אל

 .ורכזל המשנ רנו םשו-די הז אהי
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 .הרזומ העפותב יחומ תא יתעגוה ,תונחמהמ ירורחש ירחא תובר םינש

 םיריסאל םינושארה םימיב רבכ ונכפה ,ליתה תורדג ןיב לא ונסנכוהשכ

 יתשגרה ,ריסאה תא ףנחל" םידעוימ ויהש הלפשההו בערה ירחא ."םימלשומ"

 האיצי־ךרד קר םכל שי ןאכמ" :טפשמה .אנד-תמדקמ ןאכ אצמנ ינא וליאכ

 תלבק לכב הנשנו רזח "...םוירוטמרקה לש הבוראה ךרד - איהו ,תחא

 עגרמ .הגרד יכומנ .ס.ס ישנא תונחמ ירמוש יפבו םיהובג םידקפמ יפב ,םינפ

 היה ,תומוקה תוטימב םישגרדה לע ונלש הנילה םוקמו ףירצב ונמקמתהש

 זאמ תאזה םייחה תרגסמב אצמנ ינאש ,רכומ םוקמל יתרזח וליאכ יל המדנ

 ףקומה הנחמל םדקש המ לכ .רבעה ןמזל תועמשמ וא ךרע לכ היה אל .םלועמו

 קתנ היה .ויקוחו הנחמה ירדס לש הצוחלה היוהב םלענו לפקתה ,לית תורדג

 ירודמ הלשוחש החפשמה לש הכורא תרשרשב תעבט היהש ,רענה ןיב טלחומ

 לכמ םיריסא םיאלמה ץעה יפירצ ךותב ,רפסוממה ריסאה רענה ןיבל ,תורוד

 הכומנה הרקתב יתיהב .ןושיל יתכלהו יתלכא ,הדובעהמ יתרזח .הפוריא ימע

 יקדס תאו םיסוקיסה תא ההזמ ,םישרקה תא ריכמ ינאש יל המדנ היהו ילעמש

 יתנשי אל םעפ ףא וליאכ םדרנ יתייה .גאדומ חצמ יצירח ומכ וארנש םישרקה

 .תרחא הטימ לע

 הצוחל התיה הנחמה תדקפמ .תופוכת תוקעזא ויה 1944 לש ץיקה ףוסב

 םירזפתמ ,הדובעה תא םיקיספמ הקעזא עמשיהב" :עבק-תדוקפ הנתנו דואמ

 .םויה ירהצב תוקעזאה ויה ללכ ךרדב ."עונל ילב םיבכושו

 םהילא ,םינוש אובחמ תומוקמ ויה ׳רדנמוק-יירנטרעג״ב יתדובע םוקמב

 לבזה-תמירע ןוויכל ץר יתייה ינא .העגרה תוא ןתינש דע םיריסאה ורזפתה

 היה ןאכ .ןזואהדרונ ריעה תברקב היה ואבלטימ-הרוד הנחמ .ןוניגה-תלוספו

 יסוטמל הרטמ ויה םהו םירחא םיבושח םילעפמו קשנל תשורח תיב הארנכ
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 וציצפה אלש הדבועה .תוצצפ וכילשהו רוזיאה תא ודקפש תירבה תונב

 ידוסה לעפמה לע ועדי אל תירבה תונבש החכוה התיה הנחמה תברק תא

 .םיליט רוצייל רהה-הבעמב

 .ברש םויב ןנוצ חור-בשמ ומכ ונליבשב ויה ץפנה תולוקו הקעזאה תועש

 ובבותסה הקעזאה עמשה םע .המקנה לש קותמה המעט תא שוחל ונלחתה

 וליכ םמעז תא .םיממוסמ םירבכעכ הנחמה ירמוש םילייחהו םיניצקה

 העגרהה תוא עמשה םע .םיריסאה ,ונחנא םה אלה ,םיירקיעה "סימשא״ב

 .המקנ תשוחתו דיאל החמש תשגרהב הדובעל ונרזח

 הסנמו לבזה תמירע דצל בכוש יתייה ,תצלואמ החונמ לש הלא תועש יאצחב

 היהש ירפכה תסנכה-תיב תא רזחשל יתיסינ .םיידוהיה רפכה יתב תא ןיימדל

 תויומד תא תולעהל יתיסינ .יתחלצה אלו - םיקחשמלו תוליעפל ססות זכרמ

 םירכא ,החפשמ יבורק ,דמלמה ,הליהקה שאר דודה - ןדיצל יתלדגש רפכה

 .סרח יתילעהו - ךוראה ילשריה״ קנעה ןצבקה ,יתרכהש

 ץעב רכזהל יתיצר .ונלש ןגה יליבש תא ינוימדב רזחשל יתחלצה אל

 הנש לכב ונניק םהב םיללח ויה ועזגבשו םיקותמ תוריפ חימצהש סגאה

 ראבה תא תוארל הסנמו םייניע םצוע יתייה .יתלוכי אלו - רורד-ירופצ

 תוקריה תקלחו םיפיזשה יצע ,תונולחה ירוחאמש םיחרפה תא ,רצחבש

 .ידיב הלע אלו - סריתהו

 ינאו ,תוקעזאה ללגב םימעפ המכ הדובעה תא םיקיספמ ונייהש םימי ויה

 ...םויה ינוימדב ׳דקבל" תוסנל הפיא יתננכת רבכ ךרדבו ,בכשל ףרוטמכ יתצר

 םעב המקנו תומש תושעל תנמ לע םכרד םישועה םיסוטמה שערמ יתינהנ

 רכזהל לגוסמ יתייה אלו - ןזואהדרונמ תובכרה תקירש תא יתעמש .םינודאה

 בברעתה לכהו ןוימדה ךסמ לע לפרעתה לכה .םינפבמ תונורקה םיארנ ךיא

 תא שבשל ידכ םירזפמ ויה םיסוטמהש תכתמ-ריינ לש םיתיתפ ינוילימב

 תיריוואה הנגהה)"ץוש־טפול״ה לש ם״כמה

 דחא דצמ .תונשקעו טרופס ןיעמל ילצא ךפה יתודלי יפונ תא רזחשל ןויסנה

 יתלהבנ ינש דצמו ,הלא םיפונב "לייטמ״ו ךלוה ינאש הבשחמה םצעל יתחמש

 לע ספטל ינוימדב יתחלצהש רחאל היה לופרעה איש .הקיחשהמו שוטשטהמ

 םוקמה ,(םעדיובה) הילעה לא תולעל ידכ יתחפשמה תיבה רודזורפבש םלוסה

 ,םישביה תוריפה תא יבא םא ,אתבסה הקיזחה םש ,דחוימב ילע בוהאה
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 "סופיט״ה עצמאב םואתפ .חספה ילכ די לע ,חספל םיסגאה יאצחו םיפיזשה

 אלל תבבוסה םילגלג תקוחש הנוכמ ןיעמל יתכפה .קחמנו ךתחנ היה לכה

 .תילכת

 םיפייע תוטימה לע םילפונ ונייה .וכראתה 1944 תנש לש ויתסה תוליל

 .םוקמהמ ונזז אל אליממ לבא הנריסה תללי תא ונעמש אל םימעפל .םיצוצרו

 רואה תא תובכל (טסניד-עבוטשה) קולבה-תרש ךירצ היה הקעזאה עמשהב

 .רעטסעטלאקולבה לש ןוטיקב

 דהדהמה גנוגה לוק עמשה םע םק יתייה .רוקו בחט םשג לש םיבר םימי ויה

 ידכ רהמ רזוחו ,ץעה ילענ תליענ ידכ ךות הארחמל ץר ,ץוש־רעגאלה לש

 תקולח תעצבתמ התיה תובר םימעפ .המח הסיידל וא הפקל רותב רדתסהל

 רבעל ונרהימ םשמ .ףסונ רותב יתדמע זאו הדובעל האיציה ינפל רקבב םחלה

 רעביירשה ,ופאקה וכיח הפ .ודנמוקה טלש דיל בציתהל ידכ םידקפימה שרגמ

 .הדובעל ונאציו תוישימחב ונרדתסה ,רעטייבראראפהו

 םא ירבח תא יתלאש .ילע קר אל .תומולח אלל ורבע תולילהש בל יתמש

 .אוהש-לכ־םולחב רכזנ אל דחא ךא ,והשמ ומלח

 .רפסה-תיבב הרומהו דמלמה ונתוא דמיל ךכ - ללכה ןמ אצוי-ילב-ללכ ןיא

 ירחא ללכ ךרדב ,םעפל םעפמ הנשנו רזוח היהש עטוקמ דחא םולח רכוז ינא

 לש קנעה שרגמה לע :ךרפ-תדובע וא דחפ לש םישק תוערואמ וא םימי

 תואפ ירוטע םידוהי דואמ בחר לגעמב םידקור ,"ץאלפ-לעפא״ה ,םידקפימה

 היופא ,תיקנע העולק הלח העורש ,ףושחה ןוטיבה לע ,לגעמה עצמאבו ,םינקזו

 םידקור רפכה ידוהיו ןנימ-רבכ ןיכירכתב הסוכמ ,"הרות תחמש תלח" ,המוחשו

 .""תופקה" הביבס

 אל םינפ םושב ,םהה תואנקוידב רכזהל יתיסינשכ ,םויב ,תאז תמועל

 האצות ויה קוחר ךכ-לכ-אלה רבעה לש הקיחמהו קתנהש ןכתיי .יתחלצה

 רוזחנ בושש ,הילשאה ןוכנ רתוי ,הוקתה .םינותנ ונייה וב יתימאה בצמה לש

 לצנהל םייוכיסה .דימתמ הקוחר התארנ ,םהיבשות לע תורייעו םירע הארנו

 לכ וקחמנ ,עדומה-תתב ,םש יא הארנכ .דואמ םישולק ויה ,תומה תדוכלממ

 .םייחה ןינבל דוסי ינבא ,תורוד יבג לע תורוד ךשמב ,םעפ יא ויהש םירבדה

 .םייחל ףחד ילבו ימצע ןוצר אלל ,הבשחמ ירסח .םיטובור־םיריסאל ונכפה

 יונפ ןמז םידבעה־םיריסאל ראשיי אלש ךכ היונב התיה םישגונה תטיש



 תובהלה לצב ,םיצעה לצב **. 224

 ןנכתמ היה ,םחלה תנמ תא לביקש ריסא .ינויחו ףוחד היה לכה .תובשחמל

 תחתמ ףוגה לא םחלה תא דימצהל ךיא ,ותוא איבחהל הפיא תולובחת

 ךירצ היה .׳ולסב תפ" ךל שיש השגרהה התיה הנושארה האנהה .הצלוחל

 רוריפ ירחא רוריפ טקלל ךיא ,תוקד תוסורפל תפה תא עוצבל ךיא ןנכתל

 תלבקל ךרדב .הליכאה ןמז תבריק לש השוחתה םצעמ קורה תאלעה ידכ ךות

 :ןוגכ ,םיוואמו תושקב ינימ לכמ תבכרומ ךרדה תליפת" ןיעמ ונללפתה קרמה

 וא המדא-יחופת יקלח םג ךדגנכ ולעיו ופוצי - הרשמה ימ - קרמה ךותבש

 .הצירבו תוריהמב רבד לכ תושעל ונלגתסה .תומהב קלס תוכיתח לרוגב ולעי

 וא .ס.ס-ה שיא ץוצי יתמו הפיאמ ונעדי אל יכ ,םייניעה ףלא לעב ךאלמל ונימד

 .ונתוגהנתהב וא ונידגבב םגפ אצמיו "ץוש-רעגאל״ה

 םימעפלו ,לגר-תטיעבב וא ׳רי-תנתמ״ב דימת המייתסה .ס.ס שיא לש תוחכונ

 .םזידאסה תוואת קופיסל האקלה םתסב

 תחתמ תראשהש ץעה ילענ ךל ובנגי אמש הגאד ךותמ תמדרנ ,ןושיל תבכש

 תכשח לא ,םויה לש ןורחאה טלפמה לא תעגהש תבשחו רואה הבכ .שגרדל

 והשימ אמש דחפמ םדרהל תלוכי אל לבא ,הטורמה הכימשל תחתמ הלילה

 ןמזה םע תכפה הזכש סוחדו ץוחל בצמב .רחא והשימל האיביו התוא ךל בחסי

 תומד ןיבש והשמ ,לקשמו תובישח תרסח ,קד דע הקוחשו התותכ תומדל

 .םמודל

 הצופנ .ןילופבש בוחטסנ׳צ וטיג ידירש הנחמל ועיגהש ונל עדונ והשלכ בלשב

 רוזיאב הרייע וז התיהש ינמוד) םורבלוומ ר״ומדאה םג םתא עיגהש העומש

 רעמורבלוו" יאשידייה ורוקמב ותוא אטיב ירבח על׳אפילש ,הזה םשה .(בוקרק

 ,הרייעה םש תא רכז גניר לאקזחי ידידי .יתוא ןרקיסו ינוימד תא תיצה ,"יבר

 םוקמ ירחא ונשלב תודוס ידוסב ."יברה רצח" תא וליפא ורכז טגיס ישנאו

 תוארל תכלל ,םיריעצ םירבח המכ ,ונטלחה תוחילש לש ףחד ךותמ .וירוגמ

 רבוד םיריסאה דחאו ,תויהל רומא היה וב ,קולבל ונסנכנ .יברה תא וניניע ומב

 םידדצה ינשמ םיחטשמה לע .תוטימה־ישגרד ןיב רבעמב ונתוא ליבוה שידיי

 ףקומ ידוהי בשי ,טושפ אסכ לע ,םש .םויה-תדובע למעמ חונל םיריסא ובכש

 ןיעכ ול םשמשב ,םיארנ יתלבה וירמושו ויניגמ םהש רכינ היהו םיריסא

 .םלוסה םולחב בקעי לש םינבאה-תמוח

 .הבכת אלש תלחגה ירמוש ויה הלא םידיסח
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 תומדה לע ומיחרו וליחדב עיבצה םיפיקמהמ והשימו ,יברה הפיא ונלאש

 םיריסא ידגב שובל ,חלוגמ ,תומצעו רוע ולוכ ,הזר שיא :אסכה לע תבשויה

 ויניעו םיקומע םיצירח עורז ,בחר וחצמ ,רחא ריסא לככ רפסוממ ,םיספסופמ

 ודומיל לע רזח ילואו יהשלכ הליפת למלמ אוה .תוריאמו תוקרוב תומח

 .הפ-לע

 הארש םידיסחה דחא .םבר ינפל םידימלתכ םילבלובמו םישייובמ ונדמע

 השיחלב ונל רמאו הקיתשה תא רבש ,םיריסאה םיריעצה םירענה תכובמ תא

 :שדוק תארי האלמ

 ."יברה הז" - ידלי - רעל־וע־זניק״

 תינמיה ידי תא יתטשוה ,תיבהמ םיליגר ונייהש יפכ .תצק ונתשעתה

 גהנמכ ודי תא קשנל יתחכש תושגרתה בורמ ."יבר םכילע םולש" תרימאב

 ."םכילע םולש״ל םדי תא וטישוהו ושגינ ירבח םג .הירגנוה ידיסח

 ןאכ םידוהי םיריעצ םירענ תוארל עתפוה אוה םגש ינמוד .ונב ןנובתה יברה

 יל הארה תכלל יתינפשכ .הלמחו הפיטל לש טבמב ונב ןנובתה אוה .הרודב

 תחנומ התיה הכותבו תילאמשה ודי ףכ תא חתפ יברה .וילא ברקתהל עבצאב

 ותומד הנרק הנממו ,מ״ס השלש לע השלש ,ןטק עוביר םוליצ - הנומת

 ,ושאר לע רודה קדופס :וילעמ וידע רסוה םרטב ,דחוימ רואב ר״ומדאה לש

 יתראשנ טק עגרל .תואפבו ןקזב תורוטע םינפו םכח־דימלת לש קירבמ חצמ

 לא וטטוש יניע ."םיתמה תייחת" ןיעמ יתשח .זוזל יתלוכי אל שממ .ןבואמכ

 ,ותוא םיבבוסה וידיסח לא בושו םעפ לש דוהה-ארונ ונקוידבש יברה לש ויניע

 ידגבב ויתשבלה ינוימדבו ,ריסא אוהש יבר ןאכ יתיאר ץיקהב .ונומכ םיריסא

 לא בוש יתדמצנ .תולזרוקמ תואפבו ןקזב ינפל עיפוה בוש .םעפ לש תודומחה

 ונכלה .הקומע ראבב םיכז םימכ וצצנו ונב וטיבהש ויניע לא ,ןטקה םוליצה

 .םיטנפוהמ קולבה ןוויכל

 תא ראתמ היה הנש לכבש ,לסאי המלש ׳ר דמלמה לש ורופיסב יתרכזנ
 ׳ ־1־

 םירדהנ םירואיתב חלוק היה רופיסה .םירצמב רפיטופ לצא ףסוי לש ורופיס

 גהני ךיא תוארל םיחותמו םינרקס ונייה .׳רשיה רפס" יפ לעו שרדמה יפ לע

 היה יברה ..."בקעי תיב" תא שייבי אלו ןויסנב דומעי םא ,ונודא תשא םע ףסוי

 אביו םויה יהיו" :ךישממו םייריחנה ךותל יקיבט לש ץוצמק סחוד ,ופאב ףשונ

 ...רציה תכאלמ תא תושעל הצר בקעי לש "טישכת״ה - ״...ותכאלמ תושעל
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 :ולשמ ךפונ ףיסומ היה יברהו ..."בקעי ויבא לש ונקויד תומד" ןולחב עיפומ זאו

 טבמ ןתנו ,תולזרוקמה ויתואפבו תורצמ ןיבלהש ןקזב ,ןטפקבו למיירטשב"

 ..."אוה ימ לש דכנו אוה ימ ןב רכזהל ול קיפסה הז - קידצה ע׳לסוי לע דחא

 החכשה םיב - םינותנ ונייה הב הקוצמה תעב חכשנה אוהה ןקוידב הצצהה

 .הלצהה ןגוע ונרובע התיה - םוי םוי ונעבט וב םינפה רתסהו

 רפאה םורט תויומדה לא ונתוא ריזחה ׳יבר רעמורבלוו״ה לש ןקוידה

 תומצעה תא ונל היחה טק עגרל .רזחשלו רכזהל ונישקתה הכש ,תופרשמהו

 תארקל הוקתהו חורה קוזיח ,םידיגהו רועה תייחת שממ ונשגרהו ,תושביה

 .תואבה
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 חותינה
 "רעיווער־ןעקנארק״ב

 אל ,םיריסאה לש םפוג תא איפקהש ףרוחה .דואמ רק היה ו945 סרמ שדוח

 ויה .רתוי דוע ונילע דיבכהל םישגונה םע "תחא־די" השע וליאכ ,קלתסהל רהימ

 םיספסופמה םיקדה םידגבהו ,רופכו גלש יתיתפב ברועמ םשג לש םיבר םימי

 תא יתפטע .םיילגרב רקיעב ,רוקמ דואמ יתלבס .לדלודמה ףוגה תא וממיח אל

 ורבעש םיקיתוה םיריסאה לש הבוטה םתצעב ,טלמ יקש לש ריינב לגרה ףכ

 ףאה .גגופתמ רוקה וליאכ השגרה ןתנ ריינה שורשר .םיפרוח המכו המכ רבכ

 ףוסל וניכיח .םייתלצעב ורבע הדובעה תועש .רוקמ ומידאה םיינזאה תוצקו

 ונענענתה ,םידקפימה שרגמ לא ,הבוט העשב ,ונעגהשכ .ךראתהל לחהש םויה

 םדה םרז תא ץיאהל ידכ ץעה ילענב ונשקנו ונדקר .םימה ילחנ לע תוברעכ

 ,ןתוא םמחל ידכ תורקה םיידיה תופכ ךותל הפ-לבה ונפשנ .ףוגה תא םמחלו

 קרמה תרעקמ םמחתהל ונלוכי ןאכ .קולבה לא דועצל תלאוגה הדוקפל וניכיחו

 הנתנ תכתמה תומימח לבא ,בערה תא עיבשהל הקיפסה אל םנמאש ,םחה

 ישגרד לע קחודהו םיפייעהו םיבערה םיריסאה לש תופיפצה .המיענ השגרה

 .םוח תצק ופיסוה תוטימה

 ,לדוגאהו עבצאה ,ןימי דיב תועבצא יתש .הרורצ הרצ יל הפסונ םימי םתואב

 ץוק ילואש יתבשח ,באכה תשגרה יפל ,הלחתהב .העודי יתלב הביסמ וחפנתה

 יתיכוהש דשחה םג יב הלע .ידי ףכב ץעננ ונדבע םהב םילכה דחא לש ץע-תקמ

 םוימ רבג באכה .םינימטיו רסוחמ םרגנש - םייתלגומ םילקנורפ - ןיחשב

 יתלדתשה .ןימי דיב הדובע ילכ קיזחהל יתלוכי אל םייוסמ בלשבש דע םויל

 .יתולבגומב שיגרי אל ופאקהש ידכ ,הב ליגר יתייה אלש ,לאמש דיב דובעל

 טשפתהל לחה באכה .הלע ימוחש הארנכו ,שאר יבאכמ לובסל יתלחתה

 דחאב .תוצע-דבוא יתייה .יחשה תיבל תחתמ לא דע תועבצאה יתש תוצקמ

 ,םירחא םירבח םעו טגיסמ גניר לאקזחי רפוסה ידידי םע יתחחוששכ םיברעה
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 םיטרופסנרטה םע עיגהש ידוהי אפורל דימ ינוחקל םהו ,יבצמ לע םהל יתרפס

 תא ול יתטשוה .ואבלטימ-הרוד יזכרמה םילוחה תיבב שבוחכ דבעו םיירגנוהה

 רבכ היה .יחשה תיבל דע לדוגאהמ הטשפתהש תקלדב דימ ןיחבה אוהו דיה

 ...ןידה-רזגמו רידה קספ״מ יתדחפ .טשפתהש םוהיזה לע עירתהש םודא ספ

 היה רשפא יא אליממ ,תוחיפנהמו באכהמ םלעתהלו הדובעל תכלל יתשקעתה

 םא קודבלו שולבל היה "ץוש-רעגאל״ה לש םידיקפתה דחא .הדובעהמ רדעהל

 ןודינ היה ,רתתסמ אצמנש ריסא .רושא ילב הדובעהמ םיקמחתמ םיריסאה

 לא תכלל ךירצ היה הלוח ריסאש היה להונה .המשנה תאצ דע חצר-תוכמל

 םיימוי־םויל יאכז אוה םא םיאפורה ועבק םשו - האפרמה - ׳רעיווער״ה

 .(501וסזו111ו§ - ״גנונוש״)שפוח לש

 יתלוכי אל קרמה תקולח תעשב .רתוי דוע חפנתה לדוגאה .םוי דוע רבע

 םחה לזונה תא יתעמג .בער יתייה .ןימי דיב לכואה תירעק תא קיזחהל

 ךיא בושחל יתיסינו רהרוהמ דצב יתבשי .תקלדה יבאכ םע דחי ףוגב טשפתהש

 יתייה .ותמזויב ילא שגינ ,יב ןיחבהש ריסאה אפורה .תאזה תדוכלמהמ תאצל

 תא םירה אוה .םיליגה רעפ ללגב ,ןב ןיעמ יב האר ילואו ,רכומ "טנייצפ" רבכ

 ךלוה אל התא םא - ריעצה לרפ ,רקיה ידידי״ :תונקספב יל רמאו ילוורש

 ."...רמוג התאש ךל עד ,רעיווערל

 ,לדוגאב הרגאנש הלגומהו תוחיפנה ,באכה לבא ,הדובעל יתאצי תרחמל

 יהיו האפרמל שגא ,קרמה תקולח רחאל ,םויהש יתטלחה .ענכהל יתוא וחירכה

 .יתברס לבא יתוא תוולל הצר גניר לאקזחי ידידי .המ

 חטשב םירוגמה יפירצ הצקב היה (£ז;1ז11^מ-116\׳1<:1־) "רעיווער־ןעקנארק״ה

 לש תורוש תורוש םש ויה .םיאירבה םיריסאה לש םוחתל ץוחמ ,רדוגמ

 םילוחה־תיב היה ןאכ .הדובעה ךלהמב ועגפנש םיעוצפה ובכש םהב ,םיפירצ

 ויהש םילוחה .םיכומס זוכיר תונחממ םיעגפנו םיעוצפב לפיטש יזכרמה

 םתסמ רחא לופיט ןאכ ולבק תויוכזו דמעמ ילעב םיסחוימ םיריסא

 תא הרשפיאש ,דרוסבאה ןורטאית תמיב התיה ןאכ .(ריסא) "גנילטפעה"

 סחי״ה לע ,ינוציחה םלועה לא חוויד ןבומכ אצי ןאכמ .ךיירה לש הוארה-תגצה

 לש דיחפמה ןבולה .תוקירבמו תוחצחוצמ ויה תוטימה .םילוחל "ישונאה

 םייולתה םיחצחוצמה םייאופרה םירישכמה ,םיעובצה תונולחה ,םיקולבה

 םיספסופמ םידמב םבורו .ס.ס ידמב םקלח - םיאפורה לש םהיראווצ לע
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 השיבחל פרקה ריינ ילילגו לוכיבכ תופורתה תונצנצ ,םינבל םיקולח םהילעו

 םיאפור" לש ירזכא קחשממ קלח וויה הלא לכ - רתאהו רולקה תוחיר ומכ

 .זוכיר-הנחמב "םילוחו

 ,ןלמועמ ןבל קולחב רסיקכ בבותסה ,לנולוק תגרדב .ס.ס ,ישארה אפורה

 לעמש תומה-תלוגלוגו ,ףוקזה ובג ירוחאמ ריקה לע יולת יאבצה ועבוכ

 .ינטש ךוחיגב םיבבוסה לע הציצמו תוקשופמה הינישב תקרוח היחצמל

 לע םיאפוק ויה ,םינושה םימעהמ םיתרשמ םתסו םישבוח ,םיריסא־םיאפור

 .םילוכי-לכה .ס.ס-ה ישנאמ הדוקפ םלבקב םמוקמ

 לכ .יופירב תוכזל ידכ האפרמל רותב םידמוע ויה םילוח םיריסא לש םירוט

 שבוחה .פוקסוטטסה עגמל ,הכוז היה קדובה אפורה לא עיגהל חילצהש ריסא

 לכה .קייודמב םשרנ לכה ...הבנ׳ג תנמאל םאתהבש ןבומכ ,םשרש המ םשר

 םייאופר םיחנומבו םיכורא םיטפשמב ,תינמרגב ,רורב די-בתכב קייותו חווד

 ,ריסאה ךייש ול ודנמוקה ,האפרמל הסינכה תעש ,לופיטה ,הזונגאידה :םייניטל

 שלושמה)זוכיר הנחמ ריסאכ סנכנ ףיעס הזיא יפ לעו רג וב קולבהו רפסמה

 המשנה תאיצי תעש ךכ-רחאו ,"ע׳דוי" קר ובתכ םידוהי לצא .(עשפה ףיעס היה

 תא ריסא-שבוח םשר - םידגבהמ הלטרועש הרקה הפוגה לע - ףוסבלו

 לא תופוגה תלגעב רבעוהו םייחה תבצממ אצוהש תמה ריסאה לש ורפסמ

 !תויהל חרכומ רדס ,"ןייז טזומ גנונדרוא" :ונרמאש יפכ .םוירוטמרקה

 ,םיירט םייחטש םיעצפ םהל ויהש םירשואמה ,ינפל ויהש הלא .ירות עיגה

 ופליק םילוקנורפה ילעב .םירוגמה קולבל רהמ ושרוגו םוידויה חרממ תא ולבק

 ולזנו וצרפ םדהו הלגומהו תוזרה םיידיה יסיפכ לא וקבדנש תושובחתה תא

 ושע הלאו ,םינונחת יטבמב םהיעצפ תא םישבוחל וארה םיריסאה .טא טא

 םהילגר תא וכרש םינושה םימעהמ םינמלזומ .דש םאפכ וליאכ םתדובע תא

 .שפוח םויל וכזיש הוקתב ,תולכו תובכ םייניעב רעיווערה לא תוקצבה

 טרסש ריסאה ר׳דה ודי לעו תיסור רבוד שבוח .תולשוכ םיילגרב יתסנכנ

 םה .תוחופנה יתועבצאב וננובתה םהינש .יתוא ולבק ועורז לע ״^8X2.״

 "אדוס ידח - יקנלמ״ :תיסורב יל רמא יסורה שבוחה .תורצק םהיניב וחחוש

 יפ לעו ,םשה ,קולבה ׳סמ ,ירפסמ תא םשר אוה .(הנה אוב - קי׳צנטק)

 תא דירוהל ילע דקפ הצוצר תינמרגב .(ןסס£)ידוהי - םשר בוהצה שלושמה

 עונכ וירחא ךרשנ ינאו ,ימינפ רדחל יתוא חקל .ץוחב םתוא ריאשהלו םיילענה
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 דמעש אפורה לא תטשומ ידי .ןידס הסוכמ ץע שגרד לע יתוא ביכשהו ,להובמו

 טישוה אפורה .חותינל - ...״הטיחש״ל ןמוזמו ןכומ ינאו ,לואש ךאלמכ ילעמ

 .ילש ףאל התוא דימצה תוזירזבו רתא תסימתב הלובט ךומ תכיתח שבוחל

 יתשגרה הקד יצח ךותו רתאה לש ףירחה חירה תא ומשנו ופאש םייריחנה

 ץפנה תולוקמ ודהדה ינזא .לולחה ישאר ךותל םירוי םיחתות תורשע וליאכ

 .יתמדרנו ינזא תא שירחהל היסנכ ינומעפ יפלא ולחה ךכ-רחאו םימודמה

 רוא ןיידע היה ץוחב ,העש יצחכ יתכרעהל ,חותינה ךרא ןמז המכ עדוי יניא

 ,םומה יתייה .ךראתהל לחה רבכ םויהו סרמ ףוס היה .םירהצה רחא לש םוי

 .םודר יצחו לבלובמ ,בואכ

 ילגר לע דומעל לגוסמ היהאו ששואתאש דע ץעה שגרד לע יתוא וריאשה

 חליש ,תלדה תא חתפ שבוחה ,עבוכהו לימרתה תא יתפסא ךכ-רחא .תודעורה

 .ירפסמ תאו ימש תא וארקיש דע תוכחל יל רמאו הצוחה יתוא

 יתרכז אלו לבלובמ יתייה .ילש ץעה ילענ תא שפחל היה ידיימהו ףוחדה רבדה

 יתשפיח .ילע העיפשה דוע המדרהה .חותינה ינפל ןתוא יתחנה קוידב ןכיה

 תפצרל תחתמ טעמכ ,קומע קומע ןתוא יתאצמו ףירצה תוגרדמ ביבס ןתוא

 המושגה הנועב יכ דואמ יתגאד .םש ןתוא יתאבחה טקניטסניא ךותמ .קולבה

 םיילענ "ןגראל" תירשפא יתלב המישמ תאז התיה יתואירב בצמבו סרמ ימי לש

 יתבשיתה טא טא .םיילענה תא איצוהלו ףפוכתהל יתחלצה ישוקב .תורחא

 ,תחא דיב םיילענ תלענה עצבמב יתלחתהו האפרמה לש ףירצה תוגרדמ לע

 תוידנלוהה םיילענה ךותל תואופקה ילגר תא יתלחשה בר ץמאמב .לאמש דיב

 תיבמ ,השובח התיה תינמיה ידי .תרפוע שוגכ ילע דבכ ישאר .הריסה תויומד

 .פרק ריינ לש תובכש שלשב ,תועבצאה תוצק דעו יחשה

 אלו ריינה תשובחתל תחתמ תועבצאה תא ףפוכל יתיסינ .דואמ הבאכ דיה

 קולבל תכלל יתיצר .וכתחנ תובאוכה תועבצאה יתשש חוטב יתייה .יתלוכי

 דוע וכיח יתא דחי .ךבתסמ ינא האפרמהמ קתפ ילבש יתרכזנ לבא ,חונל

 היריצ לע הקרח האפרמה תלדש תמיא לכ ודרחנ םה .םילפוטמ םיריסא הברה

 ךותל תילאמשה ידי תא יתסנכה .ףסכנה שפוחה-קתפל וכיח םלוכ ,החתפנו

 .עגפת אל תבאוכה תינמיה ידיש ידכ יפוג תא יתבבוסו התוא םמחל ידכ סנכמה
▼ 

 םימימח םהש יל המדנ היה המ םושמ .ףירצה לש םישרקה ריק לע יתנעשנ

 .באכה לע םיליקמו



 231 *4 "רעיווער־ןעקנארק״ב חותינה

 .תואקתפ רורצ ודיבו עיפוה רעיווערהמ ׳רפואל״ה

 םיריסאה תומש תא אירקמה ולוק עמשנ ףוס ףוס .בר חתמ היהו סה ךלשוה

 עמשנ הנהו ,תישירח הליפתבו בל-תוקיפדב יתיכיח .("גנונוש") שפוחל םיאכזה

 :רמואו רשבמה לאוגה לוקה

 1־1ג{ז11ח§6)"גנונוש עגאט ןייא ,לארשי לרפ 18 קולב ןופ 55660 רמונ גנילטפעה״

 טישוהו ,שפוח דחא םוי רמולכ ,(ת11חוחך6ז 55660 \׳0ז1810ז1ז 18...61ח 7ג§6 5<:1ו0ח111ו§

 .מ״ס הרשע לע העבשכ לדוגב םוח־ןבל ריינ תסיפ - רושאה תא יל

 :תורצרצקה תורושה לע גנעתמ ,רקיה ירצואב ששממ ינא

 18 קולב - 1 הרוש

 ?2ז1גז12.06ז 261§6(1ת§£ז — 2 הרוש

 !-!גז 5!10ז11גז1§ 55660 (ירפסמ) - 3 הרוש

 £10 זג§£ — 4 הרוש

 28.3.1945 ךיראתה - הנורחא הרוש

 יפל .םירצמ ץראמ לארשי ינב ואצי וב ,ה״שת ןסינ ד״י ,חספ ברע הז היה

 תוהש ירחא ,שפוחה עסמל םירישכ ויהיש ידכ םילוחה לכ ואפרנ ל״זח תודגא

 ...ססמערו םותיפ לש "ואבלטימ" הנחמב םינש רשעו םייתאמ לש

 הלוהמ התיה יתחמיש .ריסא לכ לש ומולח ,החונמ םוי לבקל דואמ יתחמש

 חוטב יתייה רומאכ .תרחמה םויל הגאדבו השובחה דיב יתשגרהש באכב

 םינפ םושב לכוא אל שפוח דוע לבקא אל םא .תועבצאה יתש תא יל ותרכש

 ירסח ,םינמלזומה לש טרופסנרטב חלשא אמש היה ילש לודגה דחפה .דובעל

 יתדחפ .םויל םוימ ולכו ובכ םה טאל טאל .ץרחנ םלרוגש ,הוקתהו תלעותה

 ידדמו ףוגה ילד ,םייניעה ייובכ םיריסאה תא ופסאש ץוש־רעגאלה לש דיצהמ

 תומירע לא םשמו טרופסנרטל םוחלשו תוררגנה תויאשמה ךותל ,םיילגרה

 .תופוגה

 לימרתה לע יל ורמש ,יתוא וקניפ ,גניר לאקזחי בוטה ירבחו ודנמוקהמ ידידי

 ,ריינ יערקו םיטוטרמס ,טחמ ,םירתלואמה ףכהו ןיכסה :ישוכר לכ היה ובש

 שבוחה-אפורה .רומשל יתחלצהש םחלה תיראש - ביבח ןורחא ןורחאו

 ןיבהו ,קתפה תא ארק אוה .יתוא דדוע האפרמל תכלל יל ץעיש ידוהיה

 יתשגרה אל ללכב יכ יתענכתשה אל .ןתוא ותרכ אלו תועבצאה תא וקתיבש

 תשגרה ךותמ יתמדרנ .דיה לש הדונתו העונת לכב םיקזח םיבאכ יל ויה .ןתוא
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 על׳אפיל ירבח .יל הכחמש שפוחה םוי לע הבשחמל הוודח ךותמו הלקה

 קולבה ריק דיל ינוציק םוקמ יל ונפיש הטימל םינכשהמ שקיב ,סור-וטפרקמ

 .תנגומ היהת תבאוכה דיהש ידכ

 םילוחה םג .שחנ יכושנכ ומק םלכ .ליגרכ עמשנ רקובה תמכשה לש גנוגה

 םחלה תנמ תא לבקל ,שבלתהלו םוקל םיכירצ ויה הדובעל תאצלמ םירוטפה

 ,הדובע-ודנמוקל תורזפתההו הריפסה ירחא .םידקפמה שרגמ לא ץורלו לכואהו

 .חונל קולבה לא םישפונה םילוחה ורזח

 תשובחת ףילחהל האפרמה לא בוש יתכלה 1945 סרמב 29 לש םירהצה רחא

 אל תועבצאה ילבש השגרהב יתכלהתה ןיידע .לופיטה ךשמה היהי המ עומשלו

 לא ורזחש הדובעה תוצובק תא יתעמש קוחרמ .ץרחנ ילרוגשו דובעל לכוא

 ךשמהל ימו ירט עוצפכ ימ ,םיריסא דועו דוע ופסאתה האפרמה דיל .הנחמה

 הלגומהמ קבדנש פרקה-ריינ תא ףלקל ליחתה שבוחה .ירות עיגה .לופיטה

 .תועבצאה לרוגב הלע המ תעדל ןרקס יתייה .םייניעה תא יתרסה אל .םדהמו

 תוארנ ןה םנמא .ןנשי תועבצאה יתש - העיגרמהו המיענה העתפהה הנהו

 ימוג תוירוניצ ךתחה ךותבו ,ןכרואל תוכותחו תוקתובמ ,"םורגופ רחאלכ"

 לכ החשמ םש ,עצפה תא שבוחה הקינ תוריהמבו תוזירזב .הלגומה זוקינל

 .פרק-תשובחת ריינ לש תובכש שלש דיה ביבס לגלג בושו איהש

 יקתפ תא ׳רפואל״ה אירקי םש ,רעיווערה תלד דיל תוכחל הצוחה יתחלשנ

 תא יתכרעה .דסחל וא טבשל תולרוג ץרוחש קתפה ,(השפוחה) "גנונוש״ה

 יתועבצא דחא דצמ :ןזאמ ןיעמ יתישע .םדוקה םויל האוושהב שדחה יבצמ

 הלגומהש הוקתה הנשי ינש דצמו ,תוממדמו תויוור ,תולובחו תוכותח ,יתא

 לכואו בוש וחאתי תועבצאה יאצח ,ףלשית ימוגה תירוניצ ,זקנתתו םלעית

 .ילש יירנטרעג-ודנמוקב דקפתל ךישמהל והשכיא

 תבצממ יתוא איצוי ,יוארכו ליגרכ דבוע יניאש הארי ופאקהש יתדחפ

 תונחמה דחאל הלאכ םישנא םיחלשנ ויה ללכ ךרדב .ץרחנ ילרוג זאו הדובעה

 םיאנתב םיעודי ויהש ןגנוצרהו ךירלא ומכ ואבלטימ־הרוד לא םיולינה

 ןיבל דיה תשיבח ןיבש הנתמהה ןמזב יתרהרהו יתבשי ךכ .םישקהו םיירזכאה

 .השפוחה רושא תלבק

 ,םודאה שלושמ םע יטילופ ריסא ,רעיווערה לש רעביירשה .סה ךלשוה

 םויה ואבש םהירפסמו םיריסאה תומש תא ארקל לחהו דרשמה חתפב עיפוה
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 םידוהיה םיריסאה ןורכזבש חולה יפלו ,1945 סרמל 29-ב הז היה .לופיטל

 .ה״שת חספ לש ןושאר םוי ,ןסינב ו״ט - םירגובמה

 חספה ילכו ,גחה ידגב תא םישבול ונייה הז םויב .ולעו ופצ תונורכזה

 .ינשה רדסה ליל תארקל תונחלושה תאו תיבה תא םיטשקמ ויה םידחוימה

 תיבה תא םיאלממ ויה סמומה םיחאה ןמושו תיזה ןמש לש םידחוימה תוחירה

 םינידסה וליפא .תוחפשמה לכ תא הפפא תויגיגחו תוממורתה לש השגרהו

 דחה באכה הארנכ .ןירדהמל חספל םירשכ ,גחו ןבול םישבול ויה תונוליוהו

 ולילצה ,השובחה ידי לע פרקה-ריינ לש ןבלה קהובהו םעפ ידמ יפוג תא חליפש

 םילכה ,תסנכה-תיב ,תיבה לש טרפו טרפ לכב רכזהל יתלוכיו יתובשחמ תא

 .ידודו יבא לש םילטיקהו

 .חספ דובכל המדאה יקמעמ ואצוהש םיירטה תוקריה תוחיר תא יתיהיז

 תודבע״מ יתוא הלטלט ,החונמ לש םיימוי־םוי דועל ,הלואגה לש קתפל היפיצה

 תא רסמו םש ארק רעביירשהש םעפ לכ ...הלואג-טעמכ לא דובעשמו "תוריחל

 קומע רוב רעפנו ךלוה וליאכ יתשגרה ,ארקוה אל ןיידע ימשו ,ריסאל רושאה

 .וכותל רדרדהל דמוע ינאו תולשוכה ילגרל תחתמ

 וליאכ ,לודג שואי יתשגרה ,עיפוה אל ימשו םירושיאה תאירק סכט רמגנשכ

 יתרכזנ .רוצמו קוצמ ןיעמ .דצ לכמ ילע ורגס םירוחש םיננעו ילע ולפנ םימשה

 לארשי ינב בצמ תא ראיתשכ ,רקיה ידמלמ ,לסאי המלש יברה לש ורואיתב

 ינש דצמ ףצושהו שעוגה םיהו דחא דצמ םיפדורה םירצמה" :םירצממ םתאצב

 ."(!רוזע השמ) !ףל׳עה השמ ... םיקעוצו םיקעוז עצמאב לארשי ינבו

 יפל .תושעל המ יתעדי אלו האירבה תילאמשה ידי ףכב יחצמ תא יתנפח

 הדובע-ודנמוקל בציתהל בייח הלחמ שפוח לבקמ וניאש ריסא ,הנחמה יקוח

 דחא םוי יתייה .דובעל ןיידע לגוסמ יניאש - חוטב יתייה דחא רבדב .דובעלו

 תא יתרשי .ימצע ךותב יתסנכתה ,בוצעו שייובמ ,הכומ בלככ .חותינה ירחא

 קד םשג .רעיווער־ןעקנארקה תאפרמ לש ץעה תגרדמ לע יתבשיתהו יתשובחת

 תוגג .ליתה-ירדג ךותבש םיפירצה לע ורגסו וכימנה םירופא םיננע .ףולזל לחה

 דבמ ורפתנש תוספסופמה תוצלוחה .םיריסאה לע םשג תופיט ופילזה םיקולבה

 .רוקמ דערש הזרה ףוגה דלש לא וקבדנו ,תוביטרהמ ושקתהו וצווכתה ,דחוימ

 ינאו ,םהלש ףירצה לא םידדועמ ורזח השפוחה קתפ תא וקיזחהש םירשואמה

 ל 135 ודנמוק יירנטרעגב הדובעל רחמ אצא ךיא :ההובו בשוי ןיידע
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 .שארה תא םירהל לגוסמ יתייה אל .קתושמ טעמכ ,רהרוהמו סנוכמ יתבשי

 .(ל הפ השוע התא המ)ל"1ג0115 <1111116ז לרפ :ימשב ארוק לוק יתעמש עתפל

 .עצפנש ריסא הווילו ופאקה תוחילשב אבש יירנטרעג לש רעביירשה הז היה

 ברעו רקב ידמ .היכ׳צמ 25 ןבכ יטילופ ריסא ,ישונאו ןוגה רוחבכ ותוא יתרכה

 האר אוה .םיחכונה תומש תא אירקמ היה הנחמל הסינכבו הדובעל האיציב

 קר" :הטושפ תינמרגב ול רפסמ ינאו ,תירצמ הימומכ שובחו ילוכ ץווכמ יתוא

 ,תשובחתה תפלחה ירחא םויהו גנונוש דחא םוי קר יתלבק ,יתחתונ לומתא

 אב" :רמאו ידי תא תפל ינטנופס ןפואב ."...לופיטה ךשמהל ארקוה אל ימש

 ,(^זגח^״לגז!) "ואב־ןעקנארק״ה לש תוריכזמה ןוויכל יתוא ךשמ אוה ריתא

 לע טרס םע דיקפת לעב היהש תויה .יל השענש לועה לע שעוגו שעור ולוכ

 קיזחה ויחש תיבל תחתמו "הדמע ילעב" לש םידגב שובל ,׳רעביירש" ,עורזה

 ךותל סנכהל זיעה - ידוהי היה אלו יירנטרעג-ודנמוק לש םיחכונה קית תא

 אל םינורחאה םימיב - םיטמטוקמה ידגבב וירחא יתכרשנ ינא .יראה עול

 לע םידש-עבוכ ,תשובחתה ללגבו דיב םיבאכה ללגב הלילב ידגב תא יתטשפ

 שדוק" ךותב רעביירשה ירחא ךרתשמ ,קמוצמו הזר ידוהי ,בוהצ שלושמ ,ישאר

 .רעיווערה לש "םישדוקה

 הגרד ילעבו םירטוז םיניצק ,.ס.ס ישנא ,הביתכה תונחלוש לע וקלד תורוא

 םייפגמה תושיקנ תועמשנ םעפ ידמ .תומישרו תוריינ םע םיצר םיצא ,ההובג

 םיריסא־םיאפור .םיניצקל תיניצר הענכהב םיעידצמה םילייח לש תוחצחוצמה

 םיריסא-ידגב םהיתחתמו םינבל םיקולחב םינושה םימעהמ םירלבלו

 םינוממה תודוקפ אלמל םילהובמ םלוכ ,םהישלושמו םהירפסמ לע םיספסופמ

 ןויקנה ןבולב קהוב לכה .םחור בצמ ידסחל םינותנ םהייח ירה יכ ,םהילע

 .יתפומ רדסבו

 השענש לועה תא וינפב חוטשל ,רעיווער-ופאק תא שפחמ ילש רעביירשה

 לפנתמה בער רמנכ ,ופאקה קניז תונחלושה דחאמ .ינא הז ירה - ולש ריסאל

 היהש ילילפ עשופ ,ינמרג רמולכ ,ם תוא םע קורי שלושמ ול היה .ופרט לע

 .חצור דבע :ןוכנ רתוי .׳ךולמי יכ דבע" ןקת לע היה ןאכו ,רהוס תיבב

 שא-תוצוצינ וליאכ ףצק־ףצשב ויפ תא רעפ ,זגורו זוב יטבמב יתוא דדמ הלה

 תא ןאכל סינכהל תזעה ךא" :בלה בוט רעביירשה לא הנפו ,ויניש ןיבמ וזתינ

 תא !ירעיווערה דרשמל תסנכה $<:11^6111^-ה תא !הזה ךלכולמה ידוהיה
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 ןילבולב !סואר דימ !סואר !סואר !?ןאכל תאבה (לבזה תמרע)801י61511ג11(6־ה

 !!!?תאזה האוצה תמירע תא ןאכל סינכמ התאו !םידוהי יפלא גרוהל ונאצוה

 .״!סואר

 טקשב .הצוחה ונאציו "םולשב יאוב" ונישע ,ידי תא ספת רעביירשה

 ימ לא הנפ ,"...לדפ ,ןאכ יל הכח" :רעביירשה יל רמא הרתי תושגרתה ילבו

 תוריאמ םינפב אצי תוקד המכ ירחא .יתחתונ םש האפרמה לא סנכנו הנפש

 קתפל .םויה דע וב קיזחמ ינאש לאוגה קתפה תא יל טישוה ןוחצינ-תדעצבו

 966.556601וגז 80110ת1גזן§(נ15... :תמתוח םע הרוש הפסונ ןושארה םויב יתלבקש

 .ו945 סרמב 30-ה דע

 ודנמוקה ךותב יתבלתשה והשכיאו ,תבש התיה 1945 סרמב 31-ה תרחמל

 .תועבצאה תא עינהל רבכ יתלחתה .הדובעה םוי תא םולשב יתרבעו

 הבאכ ידי .שגרדה לע תחא די תוחוכב יתילע ןושאר םויל תבש ןיבש ברעב

 רוזחל לגוסמ היהא ,הדובע םוי יצח אוהש ,תרחמלש השגרה יל התיה .תוחפ

 ולכשכ שממ עיגהש רעביירשה לש סנה לע הדות תרכה ךותמ יתמדרנ .ינתיאל

 לש בלצה יעסמ ימיב הרבחתנש תוחילסה תחאב יתרכזנ .ןיצקה לכ רבכ

 לש הקומעה הנומאה תא תאטבמה הניחתו הליפת ,הרשע דחאה האמב ,ו״נתת

 :רבחמה רמוא ךכו .םשה ישדקמ

 היוטע ליעמכ ולו הקדצ שבולה"

 ."...ההכר ןקתמ המצע הכממו
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 רתיב ונתוא דוקפל תירבה-תונב יסוטמ ולחה 1945 תנש לש סרמ ףוסב

 ןזואהדרונ הכומסה ריעה לע תוצצפהה .הלילבו םויב תוקעזא ויה .תופיכת

 לעפמה לעו הנחמה לע וחספ םיציצפמהש ונאלפתה .הביבסה לכ תא ושיערה

 תירבה תונבש הארנכו בטיה תווסומ ויה תורהנמל תוסינכה .¥2-ו ¥1 יליט לש

 יגלבה רוטקיו לש ויבושיח יפל .םיליטה לש רוציה תומלוא םויק לע ועדי אל

 רויס-יסוטמ ההיז אוה .ונחנא םג ץצפונו םויה קחרי אל ,ודנמוק-יירנטרעגב

 .הנחמה חטש לעמ וגחש

 .הלואג לש םינמיס אצמל וניסינ .והשמ תורקל דמועש השגרה ונל התיה

 לבא ,תולפמו תוכמ םינמרגה םיגפוס המחלמה תיזחבש תועומש ויה םנמא

 דרויו הלוע היה חורה בצמ .םוי־םויה ייחב יהשלכ הלקה וניאר אל ונחנא

 הרבג - קרמה תרעקו םחלה תנמ תא ונלביקשכ .ריק־ןועש לש תלטוטמכ

 תיתחתל ונדרי - הדובעל תאצל רקבב םכשה ונתוא וריעהשכו ,הוקתה

 ךותמ םימדרנ ונייה .הלואג-ינצינ םוש וניאר אלו םוי ףדר םוי .שואיה תגרדמ

 לש הכומנה הרקתה לא וניהב תוחוקפ םייניעב .רתוי םיבוט םימיל םיעוגעג

 והשלכ ןמיס הארנ יתמו עדנ ךיא :בושו בוש ונרהרהו ונילעמש הנישה ישגרד

 תולודג תווקתב םיסונמ ,ץקה יבושיחל םיחמומ םידוהיה ירה ?הבוטל-יונש לש

 וליפא .לאוגה תאיב תא רשביש תוא ושפיח דימת .תולודג רתוי דוע תובזכאבו

 לוק עומשלו תוכזל ,רודל רודו ,הזל הז ולחא םידוהי רתויב תושקה תופוקתב

 רומחה לש ויתוריחנ לוק ועמש םישוחה ידחו העימשה יבוט .חישמ לש ורפוש

 .העתפהב אבש בוטה תא םידוהיה ובהא אל המ םושמ ...בוכר אובי אוה וילע

 ,"העימשה-יא" היה הלואגה םויל ןמיסה ,םידוהיה הנחמה יריסא לצא

 .ץוש-רעגאלה לש "גנוגה לוק" תא עומשל אל הכזנש ונמצעל ונלחא רמולכ

 עדנ - המכשהל דהדהי אל ״גנוגה״ לוקש רקוב ותואב :ונידיב היה הז ןמיס
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 תוטימה לע םיבכוש וא םיסנוכמ םיבשוי ונייה ךכ .העיגה רורחשה תע יכ

 שרגמ לא תומחה תוטימהמ ונתוא ושרגי אלש םויל םילחיימו םיצוצרו םיפייע

 .םידקפימה

 לזמה שדוח אוה - הלואגל םיאתמה שדוח ,ןסינ ,ו945 סרמ ףוסל ונברקתה

 ךכ .""לאגהל ןידיתע ןסינבו וניתובא ולאגנ ןסינב" :דומלתה יפלו ,לארשיל

 .רדחב ונדמל

 .הדובעל רבכ יתאציו ו945 סרמב 3ו-ה םויב גפ ילש השפוחה קתפ לש ופקות

 ונייה ,ףופש היה חורה בצמ .ליגרהמ םדקומ ונררחוש .םויה ילע רבע והשכיא

 וב ןושאר םויל וניכיח םייניע ןויליכב .החונמ תצקל ונעגעגתהו םיפייע דאמ

 .שפוח םוי יצח ונלבק

 "גנוג״ה םדנ ,1945 לירפאב דחא לש ןושאר םויב .לחוימה םויה עיגה הנהו

 .ץוש־רעגאלה לש

 ונצצה ,תומחה תוכימשל תחתמ םיידיה תא ונאצוה ,לגרה ךותמ ונררועתה

 םויהש ונרעש .ויה אל םינועש .םוי רוא הנהו - ףירצה לש םינטקה תונולחב

 ויה וב 18 קולב לש ינשה יצחה רבעל ונלכתסה .הדובעל האיצי ןיאו לודג רבכ

 .םימומהו םיעתפומ ונייה .םהישגרד לע ובכש םה םג - םיקלטיא םייובש

 ונרבד .המכשהה יאל הביסה תא ונמצעל ריבסהל תוסנלו בושחל ונלחתה

 תושעל ונלגרוה .ריואב שגרוה חתמה .ליג־תדער ךותמ שחלב ינשה לא דחא

 וניכיח .וניוטצנ אל יכ שבלתהלו םוקל ונלוכי אל .הדוקפב הזוזת לכו רבד לכ

 .ופאקהמ וא רעטסעטלאקולבהמ הדוקפ לבקל

 ריבעהש הזכ םוזמיז) םילוקמרה תכרעמ םוזמיז עמשנ העשה תיצחמכ ירחא

 רוע" לבקמ יתייהו ל״הצב לייח יתייהשכ ןכמ רחאל תובר םינש תרומרמצ יב

 .הדוקפ עימשהל ודמע .(העדוה עימשהל לוקמרה חתפנשכ "זווא

 !ןערעה-ריה עצנאג זאד" :העדוהה הנהו .תולהובמ תובנראכ םיינזא ונפקז

 תויהל םלכ לע ...ואבלטימ-הרוד הנחמ תא םינפמ ונא (03$ §3026 ל116ש 116ז6ז1)

 .״...!הנאבתש תודוקפל םיבושק

 .הדובעל האיצי ןיאו לכוא תקולח ןיא .ולטוב םיליגרה הנחמה ירדס לכ

 רעטסעטלא-רעגאלהש וניאר .הינש המדא־תדיערל היפיצ לש התיה השגרהה

 םייובשהמ םייאבצה םילימרתה תא ופסא קולבה שאר םע דחיו ,עיגה

 .םייקלטיאה
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 לא תאצלו שבלתהל ,םוקל הדוקפ הנתינו לוקמרה םזמיז בוש המ ןמז ירחא

 אלו דרמתהל אל ונרהזוה .תוישימח לש תורושב רדתסהלו ,םידקפימה שרגמ

 הריי - םינוממה תוארוהל עמשיי אלש ימ לכ .תוערפתהלו רדס-יאל םורגל

 .םוקמה לע

 הדעצ םיריסא האמכ לש הצובק לכ .םיאופאק ונל וכיח םידקפימה שרגמ לע

 1.61י6ת5ז1ו1ז161)ןוזמה ןסחמ לא ונדעצ ןאכמ .(06ז61ז616ג1ז1תו6ז) םידגבה ןסחמ לא

 תחא םירומיש תספוקו (׳רג 600-5000) םלש םחל רככ ונלבק ןאכ .(163מש!6ז

 תוריהמב ונדעצ םשמ .ונל רמאנ ךכ ,םימי השלשל הקפסא - (רשבו ןמוש)

 .תבכרה תנחת ןוויכל

 ולחה תוחצחוצמ םייפגמב םילוענו םישדח ףרוח-ידגב םישובל .ס.ס ירמוש

 םיריסא ףלא רשע־םינשכ ויה ואבלטמ-הרודב .רתוי רהמ דעצנש ונב ץיאהל

 תורהזאה ודהדה םעפ ידמ .תויופצ יתלב תומוהממ דואמ ודחפ םינמרגהו

 הר" (11!ז1ז11116) המוהמל םורגיש ימ לכ" :יוניפה לע וחצינש הנחמה יטילשמ

 ."...!דימ

 ידכ טוטרמסב התוא יתפטע .תחתונמה ידי תא יתחכש תאזה המוהמב

 .בטיה יתקזחה םירומישה תספוקו םחלה רככ תא .רוקהמ הילע ןגהל

 יאלט רופת היה ובגבש יחרזא ליעמ יתחקל ןסחמה די לעש םידגבה-תמירעמ

 םיטרופסנרטהמ ופסא םינמרגהש םייחרזאה םידגבה לכב) ספסופמ דבמ

 םינמרגה וכתח ,תונחמה יריסא לש םשומישל וסנכוהש ינפל ,ודמשוהש

 יאלטל .ספסופמ דב לש יאלט ורפת המוקמבו ,ליעמה בגבו סנכמב תצבשמ

 .(...םינועמה םירוביגה יאלט - ״¥3ח1ז6ז ?16015;״ וארק הזה

 םיריסאה תא רדיס ופאקה .אשמ־ןורקל הסנכוה שיא האמכ לש הצובק לכ

 םייכרבה ךותב בוש; דחא :םיריסא לש םיטרופסנרטב הגוהנה הטישה יפל

 .תותשק יאצח ןיעמ ,ץע־יקושיח ויה אשמה-תונורק ךותב .ינשה לש תוקושפה

 לא תורהנמהמ םתוא וריבעהש םיליטה תבשותל םידחוימ םינקתמ הלא ויה

 .םדעי

 םיבורב ובשיש .ס.ס ישנא ינש ורמש ףגא לכב .םיפגא ינשל קלוחמ היה ןורק לכ

 הנתינ ,ןידרס-יגדכ םירוזשו םיבלושמ ונבשיש ירחא .הסינכה לספס לע םינועט

 לש הצובק ונייה ,םינוש םימעמ םיריסא ןיב ,ןורקה ךותב .הזז תבכרהו הדוקפ

 ונעגהש זאמ הז תא הז ונרכיהו ,תירגנוהו שידיי ירבוד םירגובמו םירענ הרשעכ
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 ןכמ רחאל הנש וישכעו ,הרודב ונל הכחמ המ ונעדי אל זא .דלאוונכובמ הרודל

 :הרובקה ינפל ןנימ-רב ינזאב םיעימשמ רשא המותס הדיח התוא ינפב ונדמע

 ...םידמוע ונחנא המ ינפלו ,"...ךלוה התא ןאל"

 רזכאה ופאקה תא םעפ ידמ יל וריכזהש ידיב םיבאכה אלמלא

 בצמ ."...םירצממ לארשי תאצב" - ׳יללה״ רמול ךירצ יתייה - רעיווערבש

 ,םדנ ץוש״רעגאלה לש גנוגה :ןהו ,תובושח תוביס יתשמ םמורמ יד היה יחור

 .םירומיש תספוקו המלש תחא םחל רככ ויה יתושרבו

 תא יתשבל .קושיחה תניפב יתמקמתה ינאו דרי הלילה .הטעש תבכרה

 ונייה ונלוכ .וכותב רצואה םע לימרתה תא יתרגח ויתחתמ ,יחרזאה ליעמה

 הבישיה תחונת תא רפשל הסינ דחא לכ .םדרהל וניסינו סומעה םויהמ םיפייע

 .תופיפצה לע תצק לקהלו

 תופיפצ ,הממד התיה .רוחאמו םינפלמ ,ינכש לש םהיכרב דס ךותב יתמדרנ

 הרדח אל ןורקה לש םיהובגה םירצה תונולחהמו ורגסנ הזזה תותלד .ךשוחו

 .רוא ןרק םוש

 ימצע יתאצמ ,ףוס ול היהי אלש המדנש הליל ירחא רקבב יתררועתהשכ

 ךשוחב הזוזת ידכ ךותש הארנכ .םירכומ יתלב ,םייסור םיריסא ןיב בשוי

 יתיסינ .תולילהמ רקיעב יתדחפו ןוחטב רסוח יתשגרה .םירבחהמ יתקחרתה

 תושר לבקל ילב םוקל היה רוסא ירהש ,םוקמה תא ףילחהל ךיא הצע סכטל

 .ס.ס-ה ירמושמ

 תא ינממ "ןגראל" ,בוגנל הסנמ םינכשהמ והשימש יתשגרה אבה הלילב

 ריאהל קר ושמיש םה לבא םיסנפ ויה םירמושל םנמא .ךשוח היה .םחלה

 .יהשלכ ךרדב חורבל םיסנמ םניאו םינשי םיריסאהש עדוהלו

 םחלה תא בוחתל יתחלצה ,תודרשיהה טקניטסיא ךותמו תופיפצה ךותב

 יתטלחה לבא ,"תרתחמב" בנגה לש ורלואמ יתעצפנ .וילע תבשלו םייסנכמל

 .ןתא אל םחלה תאו ,"םיתשילפ םע ישפנ תומת"

 רשקתל ונחלצה והשכיאו ררועתהל ולחה ירבח םג .רקוב םע יתררועתה

 יתומירהו יתמק ,תבלושמה הבישיהמ ילגר תא יתצליח ,זוע יתרזא .קוחרמ

 םוקל השרמ היה רמושהו ,םיכרצל קוקז ריסאש םכסומ ןמיס הז היה .דיה תא

 אוהשכ ויסנכמ תא לישפמ היה ריסאהו התוא חתופ ,הזזה-תלד לא תשגלו

 .ןורקה טומב זחאנ
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 שיאל יתינפו תירגנוהה הפשב ילש עדיה לכ תא יתסייג "עצבמ״ה רמגב

 ךומס תבשל יל השריש ונממ יתשקבו ,וז הפש רבוד אוהש יתעדיש .ס.ס-ה

 ךרדב םתמשנ תא וחפנש םיריסא ינש יתיאר ,יכרד תא יתסליפשכ .ירבחל

 ,םירבחה ןיב ,שדחה ימוקמב .תופיפצה תצק החוור םתומב .שפוחל הכוראה

 םחלה לע רומשל לכואש חוטב רקיעבו רתוי ןגומ יתייה .החוורל יתמשנ

 .םירומישה תספוקו

 יצחו םיימוי טעמכ ורבע .טא טא המילחהש דיה לע ןגהל הניפ יתאצמ

 ימיטפוא חורה-בצמ היה עסמל םינושארה םימיב .הרוד תא ונבזעש זאמ

 לש םיכורא םישדח ירחא החונמה תא דואמ ונכרעה .םמורמ וליפא .ידמל

 .תובאוכה תומצעה תא שיגרהל ונלחתה החונמ בורמ .ךרפ-תדובע

 םירומישהו םחלה רורצ תא חותפל יתזעה םירבחה די לע שדחה ימוקמב

 ,ףישל םיכומסה םירפכהמ םירבח ובשי ידי לע .תוחוראה תא ןנכתל יתלחתהו

 רחא לדנמ ,ו6 ןבכ דאלגמ קיטשרה ילדנמ .ילש ודנמוקל ךומסב הרודב ודבעש

 ,אנהכ ליוונז - ברה ןב ,ו7 ןבכ הובגו םונצ רענ - עניטאלס ןטקה רפכהמ

 .םילמ ףילחהל ונלוכיו םוקמ תברקב ובשי םלכ ,דועו עוולאוומ רזיוו על׳אפיל

 ןימאהל וטילחהש הלאכ ויה .םימי השלשל ונלבקש לכואה ןינעב ונטבלתה

 םירומישו םחל לוכאל רשפא ןכ םאו םימי השלש ירחא עיגנ םנמאש םינמרגל

 הנקסמל ועיגה םבור .ארונ אל - םיימוי־םוי םוצל ךרטצנ םא וליפאו .העבשל

 םיססהמה .םירומישהמ ןהו םחלהמ ןה ,הנוגה החורא םוי לכ לוכאל רשפאש

 םיימעפ הקד הסורפ סורפל :הנחמב וגהנש ומכ םעפה םג וגהנ םיבשוחמהו

 םילבוט ויהש שי .רוריפ לכ טקללו םייניעה-ינזאמב התוא דודמל ,םויב

 .םיאבה םימיל וריאשה רשבה רקיע תאו םירומישה לש ןמושב םחל-תכיתח

 הלעמל היה ,עסמה ךרוא לכ העש העשו םוי םוי ןובאיתה רצי תא שובכל

 .ונחוכמ

 לע בבחתהל עדיש ,ןימוחת בוריע לש דומעכ חותמהו הזרה םונצה ילדנמ

 לכאיש םעפה טילחה - קרמ תפסות םהמ לבקלו הרודב וילע םינוממה

 .םירומישה תספוק תאו םחלה תא לסיח םינושארה םיימויב רבכו עבושל

 תלבק ,"...חקיפ ארקיתו ,חקית םלועל לכ םדוק" :הטושפ הירואית ול התיה

 תא לידגה - ״...םוצהמ להבנ וניא ןימאמ ידוהי״ .ותוא לוכא - םחל

 םינושארה ןיב היה אוה .ונל רפיס ךכ ,םוצל החמומ היה ויבא .ימצעה עונכשה
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 לש דסח תולימג" שקבל ליחתה םוצל ינשה םויב ...םי״בבושו ב״הב ומצש

 תוחוכ-תסיפאב עיגה ,םימי השמח טעמכ םצ ,ןשקעהו םונצה ילדנמ ."םחל

 .רורחשל הכזו ןזלב־ןגרבל

 תממיד ןיעמ ,ןורקב הממד הררתשה האלהו ישילשה םויה ןמ ,רומאכ

 .המלאנ ןושלהו רבג בערה .םימלוע תחונמל רטפנה תדרוה ינפלש םייחה-תיב

 .םיינזאה תא ושירחה תונורקה ילגלג תקירח .ןהירוחב קומע ועקש םייניעה

 .תוצצפה ללגב םעפ ידימ הרצענ תבכרה

 לככ .היהש לפסכ התוא ונרמש .ונקרז אל םירומישה לש הקירה הספוקה תא

 םעפ לכ .ןמוש תצק ראשנ ןיידע הספוקה תונפדבש ונל המדנ היה בערה רבגש

 עלבנש קור ליזהל הפה תוטולב ולחה הספוקה ללחל הזרה דיה תא ונטשוהש

 .העילבה-תיבב רהמ

 ונייה םויה רוא םע .תוהלב תומולח ידי-לע העטקנש המונת ךות ורבע תולילה

 לבא ,תופופכה םייכרבה תאו תונבואמה םיילגרה תא רשיל ידכ םוקל םיסנמ

 תופשפושמ שממ ויה ןבשיה תומצע .ףוגה תא זיזהל השק היה תופיפצ בורמ

 ,םימק ונייה םיכרצ תיישעל ץוריתב .תבכרה לש תקסופ יתלבה הזוזתהמ

 ןורקה תלד די לע .תוגגוזמ םייניעב םיהובו םייטפא ובשיש םירבחה לע םיכרוד

 הקירה ןטבה .ףושחה ףוגה־יצח תא הפטיל חורה .החונ החונתב תבשל ונלוכי

 .רותב אבל םוקמה תא תונפלו רהמ רומגל ונצמאתה ונחנאו הרקרק

 רזפתהלו תאצל תושר םילבקמ ונייה ,הצצפהו הקעזא ללגב הרצע תבכרהשכ

 החירב תונויסינ ויהש הארנכ ,תוירי ועמשנ םימעפל .םדי לעו תונורקל תחתמ

 זוכיר תונחממ םיריסא ועסנ תוליבקמה תוליסמה לע .םישאוימ םיריסא לש

 .ס.ס ישנאל םגש בל ונמש .ונלרוגמ םהילע רפש אל םלרוג .ונופש םירחא

 לצב םע ולכא םהלש םירומישה תואספוק תא .םחלב רוסחמ היה םירמושה

 םיטנפוהמכ םרבעל ונלכתסה ונחנאו ,ןורקב הדהדה לצבה תסיעל .םחל ילב

 .םימו ןוזמ לבקנו םיחטבמ זוחמל עיגנ טעמ דועש הוקתבו םיעוגעגב

 היה המ םושמ .םייתייפכ "ןוזמ ישפחמ״ל ונכפה העיסנה הכראתהש לככ

 ךותב חתפתה .םחל לש תויראש אצמל רשפא ןיידע קירה לימרתבש ונל המדנ

 תחונתמ ונרשייתהו ונבשייתהש ירחא רקב לכ .שופיח-לש־ןחלופ ןיעמ ןורקה

 םיכפוה ונייה טא טא .ונכת תא םיכפוש ונייהו לימרתה תא ונחקל ,הלילה

 םויב םימעפ תורשע .ןוזמ תויראש תולגל ידכ ץפח לכו טוטרמס לכ םירענמו
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 ןיב אבחתמ םחל לש קמוצמ רוריפ ונאצמש םעפ לכו לימרתב םיטטחמ ונייה

 .היחמה רוקמל ונעגהש ונל המדנ היהו וניניע ורוא - םילכה

 יתרכזנ .׳רחא םוקממ הלצהו חוויר" יל ודמע שואיה יאלמ םימיה םתואב

 םייוסמ בלשב .הרודמ יונפה תעב םידגבה ןסחממ יתחקלש יחרזאה ליעמב

 יתמש ליעמה תא .ףוגה םומיח לע רתוול יתטלחהו ןבשיה תומצע לע יתמחיר

 שופיח ירחא - הנהו .תומצעה-באכ לע לקהל ידכ ןורקה תפציר לע דופירכ

 ליעמה תא יתאצוה - םחל רוריפ אצמל הבזכאה ירחאו לימרתב קרסה

 .הוקתה הדבא ןאכ םג .םיחכשנה םיסיכב והשמ שפחל יתלחתהו יתחתמ

 .יתענכנ אל ...ץמח תקידב רחאל רשכ ידוהי לש ןטפקה יסיכ ומכ ויה םיסיכה

 לש תרפופש ."םולב רצוא" יתאצמ דגבה שד תיתחתבו הנטבה תא יתמרפ

 בר ישוקב .הילופיק תא יתרשיי טא טא .תקמוצמו תטמוקמ םייניש-תחשמ

 חירה .ףאה-יריחנ לא תרפופשה רוח תא יתברק .הסכמה תא בבוסל יתחלצה

 עורקל יתחלצה .שפנ־בישמ שממ ,ךיחהו ףאה תורעמ לא רדח הטנמה לש

 החיר רשא השביו השורק החשמ לש ןטק שוג הלגתנו תרפופשה תפיטע תא

 .התא ןיידע המעטו

 ,ינא וב יתוחירה הלחתהב .ףאל ףאמו רבחל רבחמ רבע הזה רקיה רצואה

 "!הא" וטלפ םלכ .םיפופצהו םיבערה ירבח םג ךכ-רחאו ,"ישאר ןתוחמ״כ

 תינדשחו הריהז הלק הקיקל קקלל ונלחתה ךכ רחא .תושפנ-היחמל יוטיבכ

 עגמב ,ךפה הזה שביה שוגה .השביה החשמה תישושבג לעמ הלייט ןושלהו

 ילותיפ תא תויחהל תלגוסמה ,"וחירי תנשוש" לש אלפל ןושלהו םייתפשה םע

 םע עגמב האב איהשכ - שבוי לש תוכורא םינש רחאל םישביה הישרש

 .םימ

 ונייה ונחנאו דיה בג לע תצק רזפמ היה .חלמ לש ןטק רורצ היה רחא דידיל

 לש םעט םועטל וליאכו הקירה הביקה לע םירעהל ידכ לק קוקיל םיקקלמ

 ירזכא שוריפ ןאכ לביק "םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ" :קוספה .לכאמ

 ...יתימאו

 חבושמה דבה יפל .יתאצמש תרפופשה לש הילוגלגבו היתודלותב יתרהרה

 ץיוושואל יאדוב עיגהש ליעמה-לעב תא יל יתראית ,םיפיה וירותפכו ליעמה לש

 החפשמה ינב לכש גאד יאדוב ,וימעב לעב ,רדוסמ שיא .םיטרופסנרטה דחא םע

 לע .םידלי יעוצעצו םייניש תשרבמ ,ןובס :ןוגכ ,םיולנ םירזיבאב םירייוצמ ויהי
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 ונממ ודרש ילואו ...חלשנש ואל חלשנו ליעמה לעב ,הלגנמ לומ דמע הפמרה

 ...הבוטל םרכז תא אשונ ינאו ,םיינישה תחשמ תיראשו ליעמה קר
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 ...ונעגה ףוס ףוס

 ...ונעגה ףוס ףוס

 תותלדהו תבכרה הרצענ ,תולילו םימי העבשכ לש שיתמו ךרפמ עסמ ירחא

 הלבקתנ .יקנ ריואב תואירה תא ונאלמ .ונינפ לע חפט רירק ריוא .וחתפנו וזזוה

 .תוישימחב רדתסהלו תאצל הדוקפ

 דע םיבערומו םישלח ויה םהמ םיבר .הצוחה וטלפנ םיריסא לש תובר תואמ

 .םהילגר לע םיביצי דומעל ולכי בר ישוקבש ךכ ידכ

 תונולחמ .הכורא םיעסונ תבכר הדמע ,םיליבקמה תבכרה יספ לע ,ונלומ

 תושובלו תוחפוטמ וארנ םישנה .םירבגו םישנ לש םיפוצרפ וציצה תונורקה

 םג .םירצרצק םינקזב םקלח ,םיחלוגמ-אל םירבגהו םייחרזא םידגבב בטיה

 ומכ שממ .בוהצ-דוד־ןגמ םהידגב שד לעו ,םיכורא םיליעמו תופילח ושבל םה

 .תואטיגב

 ונקפסה ."...?םתא ןיאמו םתא ימ״:ונירבעל וקעצו תירגנוה םהיניב ורבד םה

 ."...!בוט םכל היהי ןאכ" :תירגנוהב טפשמה תא קר טולקל

 היה ,העיסנל הנכומ םיספה לע הדמעש וז תבכרבש ונל עדונ ךכ-רחא

 םיעיגמ ונחנא םגש הילשאב ויח םה .הירציושל ךרדב רנטסק לש טרופסנרטה

 ."בוט היהי״ו "םיבכוכה" םע (?גזמ111£" 1ג§6ז) תוחפשמה-הנחמל

 טלש וניאר .הנחמה ןוויכל דועצלו רדתסהל ונב ץיאהל ולחה .ס.ס-ה ירמוש

 רוטה ידצ ינשמ ודעצ ,ואבלטימ-הרודמ ונתוא ווילש .ס.ס־ה ילייח ."ןזלב־ןגרב"

 םינורחא תוחוכב .םוקמב הרונ - לפנו לשכש ימ לכ .םינועט םיבורב ךוראה

 .הנחמה ךותל ונסנכנ

 הנחמה תונוטלש םעטמ קורי שלושמב ופאק ונתוא לביק רצק דקפימ ירחא

 ומצעל שופתי ,םינבמה דחאל ךלי דחא לכ" :תוניצרבו םזקרסב ,רצק טפשמב

 דע ...תוכחל המ ליבשב םכל ןיאש תויהל לוכי .עיגי םא ...לכואל הכחיו הטימ
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 אל ,ופאקה םתס ךכ ,"...לכוא ולבקתש יוכיס םוש ןיא ועיגי םיאקירמאהש

 .ךלהו שריפ

 םינבמל תולשוכ םיילגרבו הרוצע המישנב רהמ ונצר ,םיסונמ םיקינטצקכ

 .תוכימש ילב םינרזמ ויה תוטימה לע .טכאמרווה אבצ לש םייתומוק-ודה

 תורשפא םוש התיה אל .עסמהמ םימהוזמו םיעזוימ ונייה .םידגבה תא ונטשפ

 ונל ואיבה תועש המכ ירחא .החוורל ונמשנו תוטימה לע ונדקרפתה .ץחרתהל

 תחלצב קרמ רטיל יצחכ ולבק םיריסא העברא לכ .ליבהמו םח םיסירג קרמ

 "האימג םכסה" התשע ונלש היעיברה .הרוד הנחממ דוע ונל ויה תופכ .תחא

 :תנגוהו תקדוצ הקולח םשל

 ןרות .רותב אבה לא ףכה תרבוע האימג לכ ירחא .הפ לא הפמ רובעת ףכה (א

 .טיעמי אל ינשהו הברי אל דחאהש ידכ תומיגלה רפסמ תא רופסי

 תא קקלמ ינולפ םויה .רות יפל השעיי הליכאה רמגב תחלצה קוקיל (ב

 .רחא והשימ רחמו קרמה תיראש

 קוקיל ירחא .ןדע־ןג םעט .שפנ-בישמ שממ היה הזה םחה קרמה

 תא וב שיגרה דחא לכ .אלפנ םעט םחה םיסירגה קרמל היה םיינישה-תחשמ

 ...זאמ תיבה םעט

 אלוממה ךרה ןרזמה לש ופוטילמ ונינהנו תופושחה תוטימה לע ונבכש

 .העיגרמה הביכשהמ ונהנ תכרפמה העיסנהמ ובאכש תומצעה .םי-יבשעב

 .היורל וניתש .םיילגרהו םינפה תא ץוחרל ונלוכי .םימ ומרז םיזרבב

 הנחמה לש ישארה שיבכה לע םיצר םיבר םיריסאש ןולחה ךרד ןיחבה והשימ

 תא ונבזע ,ונחנא םג ונצפק .תפלו קלס ,רזג תוכיתח םהידיבו םירזוח םירחאו

 ילבו תוצלוח ילב ,םילטרועמו םיפחי ,ונייהש תומכ ץורל ונלחתהו םירדחה

 .םייסנכמ

 .םדוק ןאכ ורגש םינמרגה םילייחל חבטמ שמישש לודג הנבמל ונעגה

 םיפחי ,םיבער ןאכל ומרז םיריסא תואמ תואמ .םיקלא תמוהמ םש התיה

 םיירט תוקרי םיאבחומ ויה ןהב תוריפח ךותב וטטיח םלכ .שאר-יעורפו

 אלו בוקר רבכ היה תוקריהמ קלח .םילייחה יחבטמל הקפסהכ ,ףרוחה תארקל

 םהילעו ,םימלש תוקרי יקלח ויה ןיידע הריפחה תיתחתב לבא ,הליכאל יואר

 תואמ .םייחה ךשמה היה השורפ תפל וא קלס תכיתחב היכז .םיריסאה ומחלנ

 םיריעצ םירענ לש םיידי ןקלחו םירפסמב תועקעוקמ ןקלח ,תוימרג םיידי
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 לש הנמדמ ךותב וטטחו ורפח - זוכירה תונחמב הנורחאה הנשה תא ודרשש

 סינכהל ןיידע רשפאש והשמ ,הריפחה תיתחתמ והשמ ליצהל ידכ בקרו ץוב

 .בערה תא טיקשהלו הפל

 ךותב ונעלבנו הצירב ןאכל ונעגה ינאו ערעטמירטסמ ןרטש על׳הילא ירבח

 .תותפשאב ןוזמה ישפחמ בערה יזמל ונפרטצה .תוריפחה ךותבש ןומהה

 .תפל תכיתח "גודל" ידכ םיידיה תא יתסנכה בר ישוקב ,רוזחו ךולה יתפחדנ

 לש לג אב ,ירבח על׳הילא לא רובה תפשל ותוא יתילעהו והשמ יתגשהש עגרב

 םייכרבל דע ונינש ונדמע .הסימתהו טיטה ךותל הרזח יתוא ליפהו םיריסא

 .רשפאש קומע יכה ,בוש םיידיה תא בוחתל ונצמאתהו בקרה לש ץובב

 איצוהל חילצאש עגרבו ,דצב דומעו אצ" :וילא יתקעצ הלומההו שערה ךותב

 ."קולבה לא חרבנ ךכ-רחאו ,וילע רומשו חק - והשמ

 ,רקיה "בהזה״מ ונידיבו רוזחל ונחלצה תשקיע "המיחל" לש העשכ ירחא

 ותוא ונפטעו תפלה תא ונפלק ,בקרה תא ונבגנ .רובהמ ונילעהש תוקריהמ

 םירבחה רתי םג .םוצמצבו הרושמב תוקריה תא לוכאל ונטלחה .םיטוטרמסב

 לש תפותה ךותב רעצ-ייח לש םימי המכ דועל הוקת חיפהש ׳ללש" םע ורזח

 .ןזלב־ןגרב

 טלב רדסה יא .טלחומ רדס-יא לש רטשמ וב ררושש הנחמל ונעלקנש ונבה

 .םינורחאה םישדחב ואבלטימ-הרוד תא ןייפאש יתפומה רדסה תמועל דחוימב

 םיבבותסמ ונייה ,.ס.ס שיא רעטסעטלאקולב י״ע השענש רקובה רדסמ ירחא

 .המישנל ריואה םג לזאי טעמ דועש השגרה ךותמ

 תצק ובכש םיריסא .םיבובזכ ותמ םישנא .תומדא-ילע־םוניהיג ןאכ היה

 רבכ ברע תונפלו ,ךרכמ םע תרבד דוע רקבב .םוקל חוכ םהב היה אלו - חונל

 .םיתמה תמירע לע חנומ היה

 ויה אל תוכימש .תוטימה לע ונילעו םידגבה תא ונשבל .ךישחה םויה

 דוהדה תא ונשח ןיידע .םיבערו םיפייע ונמדרנו םידגבב ונלברכתה .ונל

 ךותב דחא םיבושי ,םידנדנתמ ןיידע ונחנא וליאכ השגרה התיה .תבכרה-ילגלג

 .ינשה יכרב

 !םואר תוקעצ תיוולב תיקורשמה תקירש תא ונעמש .ונררועתה םויה רוא םע

 רעטסעטלאקולבה ,ופאקה ודמע םיקולבה דיל .דקפימל םיאצוי ונייהו !םואר

 םיילגרה תא םיררוג ונייה דקפימה ירחא .רדסמה תא וכרעש .ס.ס-ה שיאו
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 לע רבג בערה לבא קיצהל ולחה םיניכה .םילוחה ובר םויל םוימ .חונל םיכלוהו

 םידיקפתה ילעבו רעטסעטלאקולב ,םיאופק ןוגכ ,הררשה ישנא םיריסאה .לכה

 ןאכ םג תויהל םמצע ונימ ,ןזלב־ןגרבל ונופש םינוש תומוקממ ועיגהש םינושה

 קרמ תצקל וניכז םעפ ידמ .ירשפא היה לכה הזה רדסה-יאב .םדוקה םדיקפתב

 .םח

 ועגפ ביואה יציצפמש ורמא תועומשה .םיזרבב םימ ןיאו ונמק דחא רקב

 טכאמרעווה ילייח לכ ונופ רפסמ םימי ינפלש ונל עדונ .םימה תכרעמב

 .תיזחל וחלשנו ,רוזאהמ

 תפלהו קלטה תויראש יתוא וליצה רדסו ןוחטיב רסוח לש הז בצמב

 ,בערו רדס־יא ,היפיצ לש תועש ןתואב .יחוכ תיראשב "ןגראל" יתחלצהש

 ...בערה תא טיקשהל לכויש והשמ ,לכוא תצק דוע גישהל ךיא יתננכת

 .םוקמה יבשות לכל ןוזמ םעפ קפיסש חבטמה ביבס בושו בוש יתבבוס

 םירומיש תואספוק לש המירע יתאצמ .תלוספהו הפשאה רובצמ תא יתיליג

 םירומישה תואספוק ןיב .וביקרהו וריחשהש המדא יחופת לש תופילקו םיקיר

 תוחוכב חפה תא יתרשיי .רפסמ םימי ינפל קר וחתפנש הלאכ ויה תוקירה

 רבכ ולחהש םיחיש ויה םשו הפ .ןמשהו ןוזמה תויראש תא יתקקילו םינורחא

 םינצינה תא סועלל יתיסינ .(1945 לש לירפא תיצחמ טעמכ הז היה) בלבלל

 הברעה יחישב ,רפכה תייחמצב יתרכזנ .תורירמה תא עולבל השק היה לבא

 םוקמב יתאצמש םיחישה .םינבלה םהילועבג תא םיקקלמו םיפלקמ ונייהש

 .ךכל וליפא וחלצ אל הזה ללוקמה

 והשמ םש אצמא ילוא ,םיהובגה םינינבל תחתמש םיפתרמל סנכהל יתלחתה

 רדח ךרד יתקמחתה .החותפ ףתרמה תלד תא יתאצמ םינינבה דחאב .לוכאל

 רוא .ףתרמל יתסנכנ .יב וניחבי אל םוקמה ירייד םיריסאהש ידכ תוגרדמה

 הבור-ירודכ האלמ התיה הפצרה לכ .םיגרוסמה תונולחה דחא ךרד ןנתסה שולק

 רשפאש והשמ ,לכוא שופיח לש סנרטב - ינאו ,יאבצ שובל יקלח ,םירזופמ

 תילולפאל רבכ יתלגרתהש ירחא ,הצוה יכרדב .רבד יתאצמ אל .הפל סינכהל

 ,הטומש ותלוגלוג ,ןדקרפא בכוש ,ןנימ-רב ריסא יתיארו הדצה יתצצה ףתרמה

 .תותמה וינפ לע ךוסנ היה ולש ךויחו ילא וציצה ויניע ירוח

 ינא םג ..שפח שפח ,ריעצ טרמק :יל שחל וליאכ אוהו וינפ לומ יתדמע

 ...תומ יתאצמו היחמ יתשפיח
: ▼ ▼ ••• 
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 ליגר יתייהש תורמל ,התמ הפוגמ יתעזעדזנש הנושארה םעפה וז התיה

 .םינושמו םינוש םיבצמב תופוג תוארל

 .יתטימל יתרזח

 ,םילייחהו םיניצקה ,םידמה ישבול אבצה ישנא לכ טעמכש בל ונמש

 ןקז היהש עילוואזירמ רזלג המלש ׳ר .לוורשה לע ןבל טרס דונעל ולחה

 רכז אוה .העינכ ןמיס והזש ונל ריבסה ,הלמה לש טושפה ןבומב ,םיריסאה

 העינכה ינפל ןבל טרס םימרדנ׳זה ודנע הנושארה םלועה-תמחלמ ףוסבש

 לדבה םוש ונשגרה אל לבא ,הברקתה תיזחהש הארנכ .הירגנוה-ורטסוא לש

 ןמזב ולליקו ופחד וטעב םה .השק דיב ונב ודר ונילע םינוממה .םידקפימב

 .הבוטל הנתשה אל רבד םוש .תורושה רושיי

 לכוא תצק אוצמל ויה ונייוואמ לכ .בערה לע לקה אל תועומשה לג םג

 .םוי דועו םוי דוע דורשלו

 .םיילגרב תופייע יתשגרה .וקיצהו בטיה ומקמתה םיניכה .דואמ יתשלחנ

 עגרבש ,הלאכ יתיאר .בכשמל לופיל יתיצר אל .ענכהל אלו בבותסהל יתטלחה

 .תויחל ןוצרה תא דואמ רהמ ודביא ,הרומג היטפאב ועקשו וענכנש

 :איהו ,המישמ ימצע לע יתחקל 1945 לירפאב 13-12 לש עובשה ףוס תארקל

 הלהבב ונבזע ירה .ןאכ תויהל םיכירצ ויהש ואבלטימ-הרודמ ירבח תא שפחל

 14-ה תבשב .םה ןכיהו עיגה םהמ ימ תעדל ןרקס יתייהו ,תוצובקב הנחמה תא

 לימרתה תא יתחקל ,קולבל יתילע ,יתרגשה דקפימה רחאל ,1945 לירפאב

 תכלל םג יתבשח .לוכאל המ רבד ירחא ,ןוזמ ירחא רותל בוש תכלל יתלחתהו

 .ילזמ לזמתי םא ,ירבח תא אוצמל ידכ קולבל קולבמ

 עצמאב ,תולגל יתמהדנו תותלדה תחא תא יתחתפ שופיח לש העש ירחא

 םירבח םלוכ ,םיריסא רשע-השמחכ לש הצובק ,םיקולבה דחא לש רדחה

 רתלואמ ןקתימ לע .םהיניב היה גניר לאקחי םג .ואבלטימ-הרודמ םירכמו

 תפל תוכיתח וכותבו םימ ילד דמע ,שא-תרודמ הקלד ויתחתמש ,םינבל לש

 ,םיחותפה תונולחה ךרד הצוחה ןנתסהו רזפתה ןשעה ,ועבעב םימה .רזגו קלס

 .םיענ םוחו חיר וציפה םילחגהו םלוכיא ינפל ץופצפ תולוק ועימשה םיצעה

 םירחאו םר לוקב ללפתהו דמע ,ואבלטימ־הרודמ רודיסה לעב קלופ ריאמ םייח

 ילדה .ה״שת רייא שדוח שאר לש "ללה" וארק םה ,הלודג הנווכב וירחא וקיזחה

 .לשובמ קרמה טעמ דועש רשבמה לוק עימשהו שאל לעמ עפעפ
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 ןמזב ירבח לש םהיתואקתפרה תא עומשל יתבשייתה הליפתה המייתסהשכ

 הרודמ םירבח דוע םנשיש ינממ עומשל וחמשו יאובמ ועתפוה םה םג .עסמה

 .ילש קולבב

 רורגל והשכיא חילצאש התיה ילש רידה תליפת" .תדדועמ השגרהב יתאצי

 לש קופיס תשגרהב טאל יתדעצ .םייחבו םולשב 2$ קולב לא עיגהלו ילגר תא

 ...תבשב - שאה תרעבה ידכ ךות םידחוימה םיאנתב ׳רוביצב הליפת״

 ,"!הכח !הכח ,לארשי-םייח״:יל ארוק לוק יתעמששכ רסמ םישימחכ יתדעצ

 ילדה ךותמ האצוהש תפל-תכיתח ודיבו ירחא ףדרש גניר לאקזחי ידידי הז היה

 םג .יבצממ הנוש וניא םבצמש יתעדי .ברסל ןוצר חוכ יב היה דוע .שאה לעש

 דע יב ריצפהל ירבח חילצה תאז לכבו ,"...ןימדוק ימ ייח" היעבב וטבלתה םה

 .ילימרתל הנתמה תא יתבחתו יתחקלש

 לאקזחי יל רפיס ,ונילע ורבעש תואקתפרהה לע ונחחוששכ רורחשה ירחא

 תפל תסורפ איצוהל דחא הפ וטילחה ,םוקמה תא יתבזעש רחאל דימש ידידי

 קולבה לא עיגהל חילצא אלש םיחוטב ויה םהש התיה הביסה .יל תתלו ילדהמ

 ...הנורחאה יתלאשמ התיה תאזש ,ילדהמ יתרסה אלש יטבמ יפלו ,ילש

 ןשע תורמת ולע ,1945 לרפאב ו5-ה ןושאר םויב ,איהה תבשה תרחמל

 היהש ,יטירבה אבצה .םייאבצ םיפי׳גמ הלע ןיזנב לש חירו ,םיקנט יעונממ

 הנחמ לש ליתה תורדגל רבעמ ןוחצנ תעורתב םרז ,תירבה-תונב-תואבצמ דחא

 .ןזלב־ןגרב תפותה

 ביבס .תוישימחב םיעעונתמו םידנדנתמ ,ליגרכ ונדמע ,רקובה דקפימ עצמאב

 .םינורחאה םימיב םהיתומשנ תא וחפנש םינמלזומ תואמ םירוזפ ויה םיקולבה

 ...ףייז טזומ גנונדרוא" :ירהש רדסמה תא לביק ןיידע .ס.ס שיא

 ץפק ,תופשור םייניעב קנע ישוכ ,םודא היחצמ עבוכב יטירב יאבצ רטוש

 דחא תא חקל אוה .םיתמהו םייחה רדסמ לומ םהדנ דמעו יאבצ פי׳ג ךותמ

 יראוצ לע ותוא ךרכו ,םייח חור אלל ,םיילגרו םיידי טושפ בכשש םיריסאה

 ...הדוקפ ילב ונרזפתהו םיררחושמ ונאש ונבה .דקפימה תא ךרעש .ס.ס-ה



 רבד ףוס

 אוצמל עתפוה ,ןזלב־ןגרב הנחמ תא ררחשש שוביכה אבצ

 יכומ ,םיבערומו םיססוג ,םישנו םישנא ,םיריסא תובבר

 םיפי׳גה לשו םיקנטה לש ןיזנבה חיר .םיניכ יכומו ילוח

 .תומהו ןובקירה חיר םע ובברעתה רורחשה תלהצו

 ןוזמ אלו ,םישבוחו םיאפור םתא ואיבה אל םיררחשמה

 .תופורתו

 לע דמע ,יאבצ בר היהש הארנכ ,ידוהי ןיצק עיגה

 םינמלזומ םיריסא ןומה ויה היתולגרמלש רפע תילולת

 תויהל ידכ ונתוא ששימ אוה .םהילגר לע ודמע ישוקבש

 ול ונקעצ .תוהלב םולח אלו תואיצמ האור אוהש חוטב

 .ד!!הניתשלפל עוסנל םיצור ונא" :ונחוכ תיראשב

 טכאמרווה לש םינסחמהמ ואיצוה םיטירבה םילייחה

 ירומיש לש תואספוקו שובכ בורכ לש תויבח גוסנש

 ,םימורע םיריסא .םיבערומל וקליחו ןמושו ריזח רשב

 ופטח ,תומצעו רוע ,םינמלזומ ,שובל יקלחב םישובל וא

 סומלוב תא רוצעל היה רשפא יא .םהל ןתינש המ לכ וללזו

 סופיט יכומ .לכואה לע ולפנתה ףרט תויחכ .הליכאה

 םילושלשב ופקתנ דימו ולכא ,הובג םוחב םיזוה ,ןטבה

 ידכ ךות .קולבה תפצר לע ושע םיכרצה תא .ןטב יבאכבו

 וסחד הינש דיבו םיירוחאה תא תחא דיב וקיזחה הליכא

 .ןמוש םע רשבו ץומח בורכ הפה עול ךותל
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 םינינבה לכ וכפה רורחשה רחאל םייעובשכ

 לש םיתווצ ועיגה .םירתלואמ םילוח יתבל םייתומוק-ודה

 .הידושמ תויחאו םיאפור

 םיטירבה וריבעה ,לוכיבכ םיאירבה םיריסאה תא

 ךותב יתמקמתה ינא .רבונה י״עש עללעצ ריעה לא

 .רבעשל םישרפה ליח לש םיסוסה-תוורוא

 םהיתוצראל ורבעוה הפוריאמ תומואה ינב םיריסאה בור

 ונחנא .םיצאנב ומחלנש םיניצק י״ע םהיתוחפשמ לא

 םישרוד אלל ,החפשמ אלל ,"םלועה ימותי" ונייה םידוהיה

 .רוזחל ןאל ונל היה אל .תדלומ אללו

 ץיוושואל .החפשמהמ דרשש והשימ שפחל יתלחתה

 יתיאר .הרשע-עבראה תב הכלמ יתוחא םע יתעגה

 םישנ הברה שיש ונעמש .קוחרמ ,היצקלסה רחאל התוא

 .ןזלב־ןגרבב

 .התוא שפחל ידכ ןזלב־ןגרבל עללעצמ יתרזח דחא םוי

 םילוח ירדחל וכפהש םינינבב קולבל קולבמ יתטטוש

 םוצע ףחד יתשגרה .תולוחה לש ןהינפב ץיצהל יתיסינו

 יתמהדנ תותלדה תחא תא יתחתפשכ .יתוחא תא שפחל

 יתוחא לש הבוטה התרבח תא תוטימה תחא לע תוארל

 איה .וטיגהמ ץיוושואל ועיגה דחיש ,הרשע-שמחה תב

 חרקו טורמ השאר רעש ,תיאבצ הכימשב תלברוכמ התיה

 ךא .תומצעו רוע שממ ,םיניכה תכממו סופיטה תלחממ

 ,הניב" :התוא יתלאשש ןושאר רבד .דימ יתוא הריכה איה

 :התיה הבושתהו "?הכלמ יתוחא תא הנורחאל תיאר ןכיה

 ינוי תליחתב "...ץיוושואמ םיטרופסנרטה דחאב ונדרפנ"

 הלוחה תא הולמה "החפשמ בורק״כ הילא יתפרטצה 1945

 .הידושב םילחהל

 תפרצל הידושמ יתעגה 1947 ילויב ,ןכמ רחאל םייתנש

 ונעגה .לארשי ץראל "׳ב הילע" תרזעב תולעל הרטמב
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 הפיחל העיגה "סודוסקא" היינאה ובש םויב תפרצל

 .לארשי ץראמ השרגל ידכ םיטירבה ידי-לע הרצענו

 01130:68)״ןוזס רטק"םשב ןטק רפכ דיל םיעוקת ונראשנ

 .גילפהל ונלוכי אל .ייסרמ די-לע (תונוע עברא - 5ג180״5

 ,יטירבה ימיה יצה לש ימי רוצמב ויה ןוכיתה םיה ילמנ לכ

 .גילפהל םיליפעמה תוניפסל רשפאל אל ידכ

 רוזחל יתיצר אל ,וטיגל יתשרוג םשמ ,ףיש יתדלוה רפכל

 דוקירהו הלהצה תולוק ינזאב ודהדה ןיידע .םינפ םושב

 .רפכהמ ושרוג םידוהיה ינורחאשכ םירכאה ינב לש

 ודקר רפכה הצקב בולצה די לעו ,ולצלצ היסנכה ינומעפ

 .תטהול הרוה תונבו םינב

 "החירבה״מ חילש אב ,תבש לילב 1947 רבמצד תיצחמב

 תיגיגח עידוהו ,האוש לוצינ ,י׳גני׳גה שבימזר הדוהי םשב

 עסמ ירחא .לארשי־ץראל - הגלפהל םיאצוי הלילהש

 חדינ ףוחל הלילה עצמאב ונעגה תועש שלש לש ילגר

 םילבחב וכשמנש ימוג תוריס לע ונילע .ייסרמ תוביבסב

 הניפסה םש .םיפצושה םילגה לע הדנדנתהש הניפס לא

 ."ז״שת רבמבונב ט״כ" היה

 דע םירעוסה ןוכיתה־םי ילג לע ונלטלטנ םייעובשכ

 יצה לש המחלמ תוינא ידי-לע "לובג יחירבמ״כ וניבשנש

 24-ב הז היה ."...הלודגה הינטירב תכלמ התוכלמ דוה" לש

 .םנינמל דלומה גח ליל ,1947 רבמצדל

 תיטירב המחלמ-תניפס לע ונילעוה הליל ותואב דוע

 .ןיסירפק שוריגה-יא לא ונלבוהו "רוגיוו ןאישוא" םשב

 הילקדבש רגסהה תונחמל הטסוגמפמ ךרדב ,רקוב תונפל

 תוסוכמ תויטירב תויאבצ תויאשמב ונרהד ,"סורפייצ"

 ונתוא וריבעהש תויאשמל דואמ תומוד ,םוח-רופא טנזרב

 רעי יתיארו הצוחה יתצצה ...ואבלטימ-הרודל דלאוונכובמ

 םהבו הרימש ילדגמו לית-תורדג ףקומ ,םילהוא הנחמ לש

 ...זא ומכ שממ - הירי תונוכמב םישומח םילייח
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 ישדוח רשע העברא ירחא ,ו 949 ראורבפב ס-ה לילב

 יצה תיינא לע ,ררחושמה הפיח למנל בוש יתעגה ,רגסה

 ."תואמצע"ידוהיה ירחסמה

 לא ונתוא וריבעה לארשיל הנגהה אבצ לש תויאשמ

 תא ףטש םיסדרפ חיר .דיל תיבב 3 ׳סמ טלק יאבצ הנחמ

 .ונינפ

 ומכ ,יתפרטצה .(ץראל ץוח סויג) ל״חג לייחכ יתסייוג

 ץראב לארשיל הנגה אבצ לא ,הטילפה תיראשמ םיבר

 .לארשי
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 ודסח םלועל יכ
 בוט־יכ ׳הל ודה 1 : ־ -וד :י.־

 * ־־ ב

 זייק קרפ םיליהתמ







 תומש חתפמ

 חפנ ,ס׳עצייר הילא ,'ץיבוא

 ונב ,ןורהא

 ס׳בקעי רזייל ׳ר ,'ץיבוא

 ותשא ,(לחר)לכער

 םידליה ,לגופ לדנוז ׳ר הלעבו רתסאו יכדרמ ,לשריה

 דמלמ ,ףסוי-המלש ׳ר ,'ץיבוא

 ותשא ,ע׳ילופ

 םנב ,לרב

 "םירמזילכה"תחפשמ ,ץיבומולש״׳ץיבוא

 לשנא ׳ר ,רבגניא

 ם״תס רפוסו בצק ,בקעי ׳ר ,רטפא

 םידליה ,השמו יכדרמ־םורבא

 (קרמ)ריאמ ,םיובלפא

 חקור ,יזנכשא

 טגיסב עודי אפור ,ר״ז ,וקדב

 רלדנס ,הנח ,ץיבוקרב

 ותשא ,הכלמ-עטלא

 םידליה ,ל׳דודו הדניה

 האל־לחר ,ץיבוקרב

 הלעב ,רתלא

 אבא

 םידליה ,לרב הלעבו הצוגו

 ערעטמירטסמ ברה לש ונתוח ,בייל שריה ,שב



 חפנ לדנעמ־ךורב ,ס׳היתב

 ונב ,דוד

 המלש ׳ר ,רזלג

 הנמלא ,הכלמ-הרש ,רזלג

 םידליה ,היראו הניב ,עגייפ ,עדיירפ ,םוחנ ,בקעי ,האל

 םהרבא ,ץנג

 ותשא ,היתב

 הדוד ,הכלמ ,ץנג

 הלעב ,יכדרמ

 הדוד ,הקבר ,ץנג

 הלעב ,לדב

 רגנ ,ןידג

 הנמלא ,ס׳נורהא עטלא ,'ץיבודיוד

 תקדצה ,סדה ,'ץיבודיוד

 הלעב ,דירפ דוד-השמ

 םידליה ,ביילו םייח ,קיזייא ,דירפ-יכדרמ ,םייח ,הדירפ

 רתלא ׳ר ,לקסד

 ותב ,הקבר

 םורבלוומ ר״ומדאה

 רזייל ׳ר ,ןאילטיאה

 הבישיה להנמו אשיווב ברה ,ילדנמ ׳ר ,רגה

 קיציא ׳ר ,חה

 ותשא ,עצעמ

 שריה ׳ר ,חה

 םידליה ,לאומשו בקעי-יכדרמ

 גילז-רשא־היעמש־רתלא ׳רב סהנפ ׳ר ,הה

 םידליה ,לטאמו השוש ,הקא ,לזייר

 טייחו ןלב ,שריה

 יבצ ׳ר,שריה

 ותשא ,ץיבוקשומ רתסא

 םנב ,בקעי



 ךוראה שריה ,ךונח ׳רב ע׳לשריה-יבצ ׳ר ,יולה

 ותשא ,(לחר)ע׳צחור

 םיסדרפ רמוש ,דוד ,יולה

 שירב ,טרפלה

 ילדנמ ,קיטשרה

 ןמלא ,לזיו

 שמשה ,לקנעי ׳ר ,לזיו

 שריה־השמ תנמלא ,םירמ ,לזיו

 םידליה ,רודגיבאו ךורב־בקעי ,בייל־ףלוו

 לאיזר ׳ר ,לזיו

 ותשא ,הוח

 ירגנוה גולוליפ ,רגרבנייו

 בייל-הילא ׳ר ,סקו

 ,גייפ-לשנא הלעבו הצוג

 ,ןהכ םהרבא הלעבו לחר

 םידליה ,השומו רזעילא ,החמש

 דמלמ ,ס׳נורהא השמ ׳ר ,סקו

 ונב ,יכדרמ

 לדנמ ׳ר ,רגרבצרו

 ותשא ,עזייר

 םידליה ,םירמו לדייז ,ףלוו ,קיציא

 תרטוטחה לעב ,בייל־ןמלז

 טחוש ,לשריה-יבצ ׳ר ,סקז

 ותשא ,הניירב

 םידליה ,הניבו דוד ,בייל־לאומש ,חספ־םחנמ ,היעשי ,השמ ,רתסא

 הדוד ,הנח ,ס׳עקייח

 רגנ ,לאירזע ,ס׳אנח

 תדליימ ,ותשא ,לרפ

 ס׳דוד עלייב ,לבוט

 תולגע ילעב ,לדנמ־קיזייא ויחאו הלסוי ,לבוט



 הנמלא ,הדוד ,לדארפ ,לבוט

 הלעב ,לשנא

 םידליה ,ע׳צנחו הל׳הרש ,רעב-בייל ,לארשי־םייח ,היח

 דבכוי

 םידליה ,לדנמו לאירבג ,ריאמ

 לאומש-יכדרמ ,ס׳בקעי

 םידליה ,םיזוואה העור לאומש-הל׳השמו ןבואר-רתלא

 הקבר ,ס׳קחצי

 התב ,הרופיצ

 "ןורהא תיב" תבישי דסיימ ,שריה-יבצ ׳ר ,אנהכ

 ותשא ,לסיז

 ונב ,ליוונז

 דירפ ,רזל

 טייח ,לדיי ,ץיבובא

 אבא,ןמרביל

 ותשא ,הדירפ

 ןחוט ,בייל

 הנמלא ,עזייר ,שיבייל

 רענה על׳אפיל

 בצק ,םהרבא ,קילאמ

 ס׳לשריה בייל־ןורהא ׳ר ,ץיבוקשומ

 ס׳נורהא דוד ׳ר ,ץיבוקשומ

 בצק ,ס׳ריאמ לשריה ,ץיבוקשומ

 בקעי ,ץיבוקשומ

 רלדנס ,בייל ,ץיבוקשומ

 אבא ,ס׳השמ

 ותשא ,המיס

 םתב ,עטלא

 ןורהא ׳ר ,והיתתמ

 ותשא ,לדניירב

 םנב ,לדנמ



 יכדרמ ׳ר ,ובס

 םידליה ,ףסויו ןנח

 ריאמ־םייח ,קלופ

 בייל-קיציא ,׳ץיבופופ

 ותשא ,הקבר-היח

 םנב ,ףסוי

 הנמלא ,הגייפ

 לארשי-השמ ׳ר ,ןמדלפ

 ונב ,דוד

 םולש ,קנרטספ

 ותשא ,הרובד

 םידליה ,הל׳הווחו לדנייש

 ס׳דוד לאומש-רתלא ׳ר ,לדפ

 ותשא ,החנ

 םידליה ,השמ-לדייזו דוד-לאומש

 אבאה לש אבסה ,לשנא-רשא ,לדפ

 לאירזעו דוד-לאומש ויחאו אבסה ,לארשי־םייח ,לרפ

 דוד ,ס׳לשנא לאירזע ׳ר ,לדפ

 ותשא ,(הנח)ע׳צהנח

 אבאה ,לארשי־םייח ןב באז-לאומש ,לרפ

 ותשא ,לחר-עצנירפש

 םידליה ,הסדה-ידוהו היח ,הכלמ ,הקלא ,(רבחמה)לארשי־םייח

 ןרטש תיבל אתבסה ,(הרש)ה׳לרש ,לדפ

 רוע אפור ,ר׳ל ,שקדפ

 רלדנס ,ארזע

 גניר לש ורבח ,ןמפיוק

 ׳לילגהו עליוואזיר" לש הבר ,קינלזיק השמ ׳ר ,קינלזיק

 םולש ׳רב השמ ׳ר ,ןיילק

 ותשא ,הטיא

 םידליה ,ל׳ריאמו ל׳רתסא ,המולב ,םירמ ,הימחנ ,הקלא ,הרש



 ףינ׳צרקמ ר״ומדאה ,ףלוו רזעלא ׳ר ,םואבנזור

 הקבר ,גרבנזור

 הלעב ,בקעי ׳ר

 םירפס רכומ ,השמ ׳ר ,ס׳לאיזר

 רפוסה ,שיבייל הדוהי ׳רב לאקזחי ,גניר

 םיחאה ,יבצו חבש ,ו׳צרפ ,הכלמ ,רתסא

 "םימותיה יבא" חבש ׳ר

 לדנמ ,ס׳לואש

 לבוט יכדרמ הלעבו ותב ,עלעבאב

 םידליה ,םירפאו לבוט םהרבא הלעבו לדיינש ,השמ ,יראמ־ףסוי

 ךורב ׳ר ,ןמגיטש

 םייניש אפור ,לשריה ,ץמנייטש

 העימש ויחאו שובייפ ,ץמנייטש

 בקעי ׳ר ,ץימניטש

 על׳הילא ,ןרטש

 ןויצ ןב ׳ר ,ןרטש

 הדוד ,הקבר ,ןרטש

 הלעב ,בייל-השמ

 גילז ,ס׳עצנייש

 ותוחא ,עצנייש

 התב ,הניב

 טייח ,היעמש

 רפוס ,דוד ,ןש

 שורומרמ תודהי לש ןוירוטסה ,הדוהי לאיתוקי ׳ר ,דלאוונירג

 ירגנוה-ידוהי ינויצ ליעפ ,לארשי ,רנטסק

 ןיסירפקב ׳"ב הילע" חילש ,הדוהי ,שבימזר

 ׳זדול וטגב טארנדויה שאר ,םייח ,יקסבוקמיר



 תומוקמ חתפמ

 םיצעה לצב

 אשיורעביוא

 רווגנוא

 אשיורעטנוא

 טשע׳צנוא

 עזיטאב

 עראמ־איאב

 עשראב

 הינטשוב

 ץירטסיב

 ףענאסריב

 סאסגרב

 דאלג

 סעוועשיוועד

 טשערימוגארד

 ןימלוה

 עוואלאוו

 ןעלאוו

 הבולוו

 אשיו

 אשיו

 ץינשיו

 טסוח

 שטעט

 דעוי

 ,זדול

 שטקנומ

 שורומרמ

 טשענאנ

 עזיא רהנ

 הסיט רהנ

 ץויעש רהנ

 רמטאס

 ןעגערסאס

 ערעטמירטס

 טגיס

 עניפטאלס־טגיס

 לעשטיס

 עניטאלס

 הקניפס

 דאלג־ןעילופ

 בוחטסנ׳צ

 בוסוק



 (אשאק)עצישוק

 עינכעק

 סורוטפרק

 םודאר

 עילוואזיר

 ףיש

 תובהלה לצב

 ואנקריב־ץיוושוא ןגנוצרה

 ךירלא עללעז

 דלאוונכוב ןזואהדרונ

 ןזלב־ןתב ןיסירפק

 ואבלטימ-הרוד הידווש







 הרייעב ו925־ב דלונ לרפ לארשי םייח
 ףיש רפכל רבע עברא ליגבו אשיו

 .שרומרמ זוחמבש

 ץיוושואל שרוג 1944 יאמ תליחתב
 ירחא ,טשרימוגרד וסיג יבשות לכ םע
 ,דלאונכובל ץיוושואמ רבעוה היצקלסה

 ןזלב־ןגרבב ררחושו ,ואבלטימ־הרוד
 םודאה בלצה םע עיגה .1945 לירפאב

 .הידוושל

 םיליפעמה תיינאב גילפה רבמצדב
 ירחא .י״א ןוויכל ׳ז״שת רבמבונב ט״כ׳
 י״ע ילגיל-יתלב הלועכ ספתנ םילוטלט
 תונחמל שרוגו יטירבה יתוכלמה יצה
 עיגה 1949 ראורבפב .ןיסירפקבש רגסהה
 ףכית סייוגו םיחטבמה ףוחל ףוס־ףוס

 .אבצל

 םילשוריב םיכירדמל רנימסב ךוניח דמל
 םויכ .הנש 30־כ הכרדהבו הארוהב קסעו

 .ןג תמר בשות

 ,לזיו ילא תאמ אובמ ךותמ
 :םולשל לבונ סרפ ןתח

 שואי ךותמ אל בתכנש שגרמ ךמסמ והז...
 .שואיה לע רבגתהל ןוצר ךותמ םא־יכ

 תונורכז לע יבל קמועמ ץילממ ינא...
 תובברל םכרד תא ואצמיש ינחוטב .הלא
 ץילממל ודוי םלוכשו .הל הצוחמו ץראב
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